
 

  



 ٢ 
 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

فإن أعداء : واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد
اإلسالم كانوا وال يزالوا يكيدون لإلسالم وأهله، ويطعنون يف 

: ( الوا عنهالقرآن ونيب اإلسالم كلما وجدوا إىل ذلك سبيالً، فقد ق
وآذوه يف مشاعره ) كذاب أشر (و) جمنون( و) كاهن (و) ساحر 

ويف أصحابه ويف نفسه، وحاولوا تشويه دعوته وتسفيه رسالته، 
لكن اهللا تعاىل نصره عليهم مجيعا، وأظهر دينه ودعوته على العامل 
كله مع كره املبغضني وحسد الشانئني الذين انقطع ذكرهم وبقي 

إِنَّ شانِئَك هو : ى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىلذكره احلسن صل
رتالْأَب ]٣: الكوثر.[ 

وعلى مر القرون ظلَّ بعض املتعصبني يبث مسومه املوجهة إىل 
، واستمر األمر مع بعض املستشرقني الذين رددوا مزاعم النيب 

ا ضد اإلسالم ونيب اإلسالم مع أا حتريضيم متعصبة وتبنوا خطاب
رأوا مدى التسامح الكبري واالحترام واألمن الذي نعم به اليهود يف 
األندلس وتركيا على سبيل املثال أثناء حكم اإلسالم هلما،وكذلك 

 .احلال بالنسبة للنصارى يف الشام ومصر وغريمها
ولكن محلة العداء لإلسالم ونيب اإلسالم قد ازدادت ضراوة 

ة املنظمة املدعومة بكل وسائل الدعم وانتقلت من الفردية إىل احلمل
بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، فأصبح سب اإلسالم ونيب 

 .اإلسالم مادة إعالمية شبه يومية تقدم للمشاهد واملستمع الغريب
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إن اإلسالم ونيب اإلسالم واملسلمني : إننا ال نبالغ إذا قلنا 
لة عاملية أنفسهم يتعرضون منذ أحداث سبتمرب بوجه أخص إىل مح

استهدفت إثارة الكراهية ضدهم،وحتريض اتمعات الغربية 
عليهم،وتشويه صورم،حىت أصبح لفظ اإلسالم مرادفًا لإلرهاب 
عند كثري من الغربيني، وأصبح املسلم هو اإلرهايب القاتل، وأصبح 
القرآن الكرمي هو الكتاب الذي يعلَِّم املسلمني العنف واإلرهاب 

 .اآلخرين واالعتداء على
لقد أصبح اإلسالم مستهدفًا يف عامل ما بعد احلادي عشر من 
سبتمرب، ومن يتابع الضخ اإلعالمي السليب واملتواصل يف اهلجوم 
على اإلسالم ونيب اإلسالم، ومن يتابع التصرحيات العدائية اليت 
تصدر من رجال الدين والفكر والصحافة وحىت من السياسيني، 

ربية جيد أم مجيعا يتعمدون اإلساءة إىل ومن يقرأ الصحف الغ
اإلسالم ونيب اإلسالم، ويتبنون خطابا عنصريا يدعو إىل كراهية 

 .املسلمني والنيل منهم
إن الدول واملنظمات العربية واإلسالمية مل تجمع على شيء 
بقدر إمجاعها على إدانة اهلجمات على الواليات املتحدة مهما 

ا، وقد أكثرت تلك الدول واملنظمات من كانت انتماءات فاعليه
شجب تلك األحداث اليت راح ضحيتها عدد كبري من الناس، 
ولكن ذلك كله مل يؤد إىل وقف تلك احلملة املسعورة، بل إن محلة 
الطعن يف اإلسالم ونيب اإلسالم ازدادت قوة وشراسة يوما بعد يوم، 

لدين والسياسة وهذه احلملة يقف وراءها كبار املشاهري من رجال ا
 .والفكر يف الواليات املتحدة،ويدعمها اللويب الصهيوين يف أمريكا
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يات  -جريي فالويل :[فمن رجال الدين يربز كل من 
] فرانكلني جراهام  -راندل تاري  -جريي فايرت  -روبرتسون 

وهؤالء ميثلون الزعامة الدينية لكثري من األمريكيني، ويوجهون التيار 
ويعرف عنهم ) بالصهاينة املسيحيني(  أو ما يسمى األصويل اليميين

العداء الشديد لإلسالم ونيب اإلسالم، والدعم الالحمدود إلسرائيل 
 .واملشروع الصهيوين يف املنطقة

 ماذا قال هؤالء ؟ -
يف لقاءات خمتلفة عرب احملطات التليفزيونية أو عرب الصحف 

م ونيب اإلسالم بل واالت واملؤمترات تطاول هؤالء على اإلسال
 :وعلى كل املسلمني، فكان مما قالوا

كان إرهابيا يدعو إىل القتل، وكان لصا  النيب حممد  -١
 .وقاطع طريق

وإن هدف  اإلسالم دين إرهاب وليس دين سالم، - ٢
 .اإلسالم هو السيطرة على العامل

 .إن هدف املسلمني هو القضاء على احلضارة الغربية -٣
 .آن كتاب حيرض على العنف والقتل واإلرهابإن القر -٤
املسيح وموسى عليهما السالم جاءا بالسالم، بينما جاء  -٥
 .بالقتل وإراقة الدماء حممد 
اإلسالم انتشر عن طريق العنف واإلكراه والتوسع  -٦

 .العسكري
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املسلم إرهايب بطبعه، ألن عقيدته تدعو إىل العنف  -٧ 
 .واإلرهاب

 .هاد يف اإلسالم مرادف ملصطلح اإلرهابإن مصطلح اجل -٨
إىل غري ذلك من االفتراءات الباطلة اليت ال ختفى على أي 

 .مسلم
يف ] جريي فال[م ظهر  ٢٠٠٢أكتوبر  ٦ويف يوم األحد 

أنا أعتقد أن حممدا كان إرهابيا، وأنه : (قائالً) دقيقة  ٦٠برنامج (
انيت ه( ، ومن خالل برنامج )كان رجل عنف ورجل حروب

كل ]: (بات روبرتسون[قال ) فوكس نيوز(الذي تبثه قناة) وكوملز
ما عليك هو فقط أن تقرأ ما كتبه حممد يف القرآن، إنه كان يدعو 

... إنه رجل متعصب إىل أقصى درجة .. قومه إىل قتل املشركني 
 ).إنه كان لصا وقاطع طريق 

( يف مدينة ويف االجتماع السنوي للكنيسة املعمدانية اجلنوبية 
جريي [حتدث ) ميسوري األمريكية( يف والية ) سانت لويس 

شاذ مييل (ومنها اامه بأنه  بافتراءات آمثة يف حق النيب ] فايرت
والعجيب أن قادة تلك الكنيسة رفضوا ) لألطفال وميتلكه الشيطان 

إدانة تصرحياته مما يدل على تبنيهم هلا وإثارم روح التعصب 
ىت بني أبناء الشعب األمريكي نفسه الذي يشكل والكراهية ح

 .املسلمون فيه أكثر من ستة ماليني مواطن
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 :عالقة هؤالء باإلدارة األمريكية - 
متثل الشخصيات السابقة املرجعية الدينية احلالية للتيار األصويل 
اليميين واحلزب اجلمهوري الذي ميثله الرئيس األمريكي احلايل، 

 :نذكر ما يليوللداللة على ذلك 
هو الذي تال األدعية االفتتاحية ملباركة : فرانكلني جراهام - ١

 .الفترة الرئاسية للرئيس األمريكي احلايل
حضور الرئيس األمريكي عن طريق األقمار الصناعية  -٢

املؤمتر السنوي للكنيسة املعمدانية اجلنوبية، وهو املؤمتر الذي أهان 
وامه بالشذوذ وامليل إىل  م نيب اإلسال) جريي فايرت( فيه 

األطفال ومع ذلك مل يعلِّق الرئيس على ذلك يف كلمته اليت ألقاها 
 .على احلضور

] بات روبرتسون[قيام احلزب اجلمهوري بتكرمي كل من  - ٣
ملسامهتهما يف دعم احلزب اجلمهوري والتيار ] جريي فالويل[و

 .اليميين املعارض
بق واحلايل جلريي فايرت مدح الرئيس األمريكي السا -٤

 .باعتباره من املتحدثني بصدق عن دينهم
م بتأسيس منظمة سياسية ١٩٨٩قيام روبرتسون عام   -٥
دف إىل توحيد أصوات املتدينني من ) التحالف املسيحي ( تسمى 

التيار اليميين يف السياسة واالنتخابات األمريكية، وقد لعب هذا 
 .الرئيس احلايل للواليات املتحدةالتحالف دورا كبريا يف فوز 
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قيام البيت األبيض باإلعالن عن منحة دينية قدرها نصف  -٦ 
 ].بات روبرتسون[مليون دوالر إىل 

أن عالقة هؤالء بالرؤساء األمريكيني السابقني واحلاليني  -٧
عالقة قوية ومعروفة لكل األوساط السياسية والدينية واإلعالمية 

 .األمريكية
 : ملطلق إلسرائيلالدعم ا -

إن هذه الرموز الدينية ال ختفى دعمها املطلق إلسرائيل، بل إم 
يعترضون على أي خطوة ولو شكلية تقوم ا اإلدارة األمريكية 
لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيين املسلم، وهي ال تزال حتت 
اإلدارة األمريكية على الدعم غري املشروط إلسرائيل حتت دعاوى 

 .تنبؤات الدينية للتيارات اليمينية املرتبطة باحلزب اجلمهوريحتقيق ال
فقد شدد يف نفس املقابلة اليت هاجم فيها ] جريي فالويل[أما 

إن : على دعم املسيحيني احملافظني إلسرائيل وقال نيب اإلسالم 
مليون شخص، وال شيء ميكن أن يصب غضب اجلمهور  ٧٠لدينا 

 -يعين احلكومة األمريكية  -ة املسيحي على رأس هذه احلكوم
 !!أكثر من التخلي عن إسرائيل أو معارضتها يف مسألة حيوية 

إن فالويل بعث برسالة احتجاج ) سي يب إس ( ويقول موقع 
شخصية إىل الرئيس األمريكي يف وقت سابق من هذا العام عندما 

 .طالب بوش إسرائيل بسحب قواا من األراضي الفلسطينية
سيحيون األصوليون من أمثال فالويل أن انتصار ويعتقد امل

إسرائيل على أعدائها ميثل إرادة الرب، وأن عود اليهود إىل موطنهم 
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 !!القدمي شرط مسبق قبل العودة الثانية للمسيح 
يف دعم ] جريي فالويل[وال ختتلف بقية الرموز السابقة عن 

 .إسرائيل ومساندة املشروع الصهيوين
 : هجوم السياسيني -

 مل تقتصر احلملة الشرسة يف مهامجة اإلسالم ونيب اإلسالم 
على الرموز الدينية فقط، بل صدرت اإلهانات من الرموز السياسية 
كذلك، ففي السابع  من ديسمرب املاضي أي بعد اهلجمات على 

كال [الواليات املتحدة بثالثة أشهر نشر الصحفي األمريكي 
ضد اإلسالم واملسلمني يف أمريكا  املعروف مبواقفه املتشددة] توماس

على صحفات ] جون أشكروفت [مقابلة مع وزير العدل األمريكي 
] جون أشكروفت[موقع صحفي على اإلنترنت، نسب فيها إىل 

القول بأن اإلسالم هو ديانة يطالبك فيها الرب بأن ترسل ولدك 
ليموت من أجله، واملسيحية هي عقيدة يرسل فيها الرب ولده 

 !!من أجلك ليموت 
: على اإلسالم وقالت] كونداليزا رايز[وقبل أسابيع تطاولت 

إن املبادئ األمريكية ينبغي أن تشمل اإلسالم وال تقف عند حدود 
الدول اإلسالمية  مبعىن أن املبادئ األمريكية ينبغي أن حتل حمل 

 .تعاليم اإلسالم وقيمه
 :هجوم أهل الصحافة واإلعالم -

لصحافة واإلعالم بصورة كبرية على وقد كثر هجوم أهل ا
 : اإلسالم واملسلمني فمن ذلك
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ريتش [وهو ) ناشيونال ريفيو(كتب أحد حمرري جملة  -١ 
 :على موقع الة اإللكتروين قائالً] لوري
أقترح أن تضرب مكة بقنبلة نووية ويكون ذلك مبثابة إشارة «

 .»للمسلمني
ئل تلقاها من ردا على رسا] ريتش لوري[وقد جاءت كتابات 

بعض القراء حول رد فعل أمريكا املناسب يف حال تعرضها هلجوم 
نووي، إذ ذكر أن الرسائل احتوت على تأييد كبري لضرب مكة 

أن بغداد وطهران مها األقرب لتلقي الضربة : بقنبلة نووية، وأضاف
النووية األوىل، وأنه لو كان لدينا قنابل نظيفة تضمن حصر الدمار 

وجيب أن . هلجوم لوضعنا غزة ورام اهللا على القائمة أيضايف نقطة ا
حنذر دمشق والقاهرة واجلزائر وطرابلس والرياض من خطر اإلبادة 

 !!الفورية إذا أظهروا أية عالمة اعتراض 
هذه ) كري(وقد وصف جملس العالقات اإلسالمية األمريكية 

ماليني البشر عبارات جاهلة تدعو إىل إبادة (العبارات املسيئة بأا 
وتدمري مواقع دينية مقدسة يف سياق مستهتر خيرج عن حدود أي 

 ).نقاش عقالين
اليميين املتشدد بالنسبة لتهديد ] جوزيف فرح[ وقال -٢

اإلرهابيني مبهامجة أمريكا وبقية العامل احلر، أنا أعتقد أنه ينبغي على 
ة أخرى أمريكا أنه تعلن أنه لو ضرا اإلرهابيون املسلمون مر

فيمكنهم تقبيل مكة قبل الوداع، حنن نستطيع أن نعطيهم يوما 
 .إلخالء املدينة مث ندمرها كلية مبا يف ذلك صهر احلجر األسود
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وبعد تشويه املوقف اإلسالمي واعتبار اإلسالم هو  -٣ 
املسؤول عن هجمات سبتمرب تنافست األصوات يف الدعوة إىل 

زعمون من جذوره، والتخلص كما ي) الشر اإلسالمي ( استئصال 
من تلك الكتلة الشريرة املسماة بالعامل اإلسالمي الذي وصفوه 

واعتربوه وريثًا للشيوعية اليت وصفها يف السابق » األخضر«باخلطر 
 .»األمحر«باخلطر 

جلوب (يف الصحيفة الكندية ] مارجريت وينت[فقد كتبت 
جوم على نيويورك تقصد اهل( هؤالء الذين فعلوها «: قائلة) آند ميل

هم أبناء الصحراء النائية، الذين حيملون معهم ثقافة ) وواشنطن
القبيلة القدمية اليت متتزج بالدم والثأر، واملسكونني باملعتقدات 
اجلاحدة والكراهية اللدودة، الذين ال يقيمون وزنا للحياة البشرية، 

لتضحية ويرتكبون جرائمهم باسم اهللا، ويبدون استعدادا مذهالً ل
 .»بأنفسهم وهم يقتلون اآلخرين

على هذا النحو مضت الكاتبة اليت يصب كالمها يف اجتاه 
واحد وهو أن املسلمني مجيعا حالة ميئوس منها، وجنس فاسد جيب 
اخلالص منه،والعامل بغريهم البد أن يكون أفضل كثريا منه يف 

 .وجودهم
يهودية  وهي] بربار آميل[كتبت ) التلجراف(ويف جريدة  -٤

إنه لسوء « :صاحب اجلريدة الربيطانية تقول] كونراد بالك[وزوجة 
احلظ أنَّ املسلمني املتطرفني ميلكون أسلحة عصرية يف أيديهم، 
والدول اإلسالمية إما أا تدعمهم أو أنها تؤيدهم وهؤالء هلم 
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هدف واحد، هو تدمري احلضارة الغربية، إزاء ذلك فليس أمامنا  
أن نضعهم يف مربع األعداء، وأن يطردوا من األمم بديل، فيجب 

املتحدة ، فإذا تقاعست عن ذلك فينبغي أن تلجأ الواليات املتحدة 
إىل طرد  األمم املتحدة ذاا، ويف الوقت ذاته ينبغي أن مينع اجلهاد 
متاما، وجيب أن نطالب االس اإلسالمية بإدانته، وهذا التعظيم 

يف الكتب الدراسية ويف املساجد ينبغي أن ) اجلهاد(واإلكبار له 
 .»توضع له اية،وأال يسمح به على اإلطالق

 ماذا وراء هذه احلملة ؟ -
 :هذه احلملة دف إىل حتقيق مجلة من األبعاد منها

إرهاب املسلمني وختويفهم من البطش الغريب ليقبلوا بأي  -١
 .إجراءات وتنازالت تفرض عليهم

 .اء لإلسالم واملسلمني لدى الغربينيإذكاء مشاعر العد -٢
تشكيك ضعاف املسلمني يف دينهم، وزرع الشبهات يف  -٣

 .نفوسهم
الضغط على املسلمني من أجل التفريط يف الثوابت الدينية  -٤

كشعرية اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتطبيق احلدود 
 .الشرعية وغري ذلك

 السابق يتبعون الطريقة وقد كان الكثري من الغربيني يف
لكنهم يف الفترة ) بطيء لكنه أكيد(اإلجنليزية اليت تلخصها عبارة 

األخرية تبنوا السياسة النصرانية املتعصبة اليت يتبعها اليمني األمريكي 
القائمة على حرق املراحل والتعجيل باملواجهة وصوالً إىل معركتهم 
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 ).هريجمدون( املوعودة  
من اإلسالم وخاصة إثر ازدياد عدد الذين تنفري الغربيني -٥

 ٣٠اعتنقوا اإلسالم بعد أحداث سبتمرب، وقد ذكر أن أكثر من 
ألف  أمريكي اعتنقوا اإلسالم بعد هذه األحداث، فكان البد من 
مواجهة هذه الظاهرة عن طريق الطعن يف اإلسالم ونيب 

ألي اإلسالم،ومن املفارقات أن اإلسالم حيرم كل انتقاص وتكذيب 
نيب من أنبياء اهللا كموسى وعيسى عليهما السالم، ويعترب ذلك 

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه : ناقضا من نواقض اإلسالم قال تعاىل
ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ 

أُولَئك هم * ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا 
لَا نفَرق بين أَحد : ، وقال]١٥١-١٥٠ :النساء[ الْكَافرونَ حقا

هلسر نم ]ا ]٢٨٥: البقرةبينما ينتقص هؤالء املتعصبون علن ،
 .ويتهمونه بأشنع التهم رسول اإلسالم 

رمبا أراد بعض من يديرون هذه احلملة حربا شاملة ضد  -٦
ين اإلسالم واملسلمني، ومعظم هؤالء من القساوسة املتعصبني الذ

 .ينطلقون من معتقدات دينية متطرفة
التغطية على اجلرائم البشعة اليت ترتكب باسم مواجهة  -٧

اإلرهاب، ومن أبرزها ما يالقيه الشعب املسلم يف فلسطني من 
 .جمازر على أيدي قوات االحتالل الصهيوين

تعرب هذه احلملة كذلك عن قلق بعض الفئات املتشددة من  -٨
أثري اإلسالمي يف أمريكا، ولذلك فإن هذه الفئات تنامي التواجد والت
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دأبت على ربط املسلمني باإلرهاب والتحذير من خطرهم على  
اتمع املدين األمريكي، وذلك بعد أن جنح املسلمون يف بناء العديد 

 .من الصداقات والعالقات اإلعالمية والسياسية داخل هذا اتمع
الذي قتل بدم بارد عشر ومن املفارقات أن القناص اهول 

ضحايا حىت اآلن يف الواليات املتحدة مل يتحدث عنه اإلعالم 
كإرهايب، ألنه مل توجد مؤشرات على كونه عربيا أو مسلما، ولو 
حصل ذلك لتغريت طريقة تغطية األحداث متاما وهو ما حدث 

 .حني ام أحد املنتمني إىل اإلسالم بارتكاب هذه اجلرائم
أوكالهوما ( الذي قام بتفجري ) تيموثي ماكفاي( كما أن 

الشهري كان ينتمي إىل إحدى امليليشيات املتأثرة بأفكار ) سييت
اليمني املسيحية املتطرف، ومع ذلك متَّ معاقبة الفاعل وحده دون 

 .تضخيم القضية واستعداء الشعب واحلكومة ضد اليمني املتطرف
 ماذا علينا أن نفعل ؟ -

سلمة فاق تعدادها املليار وربع املليار نسمة أي إننا كأمة م -١
من مساحته، %  ١٩من سكان العامل، وحتتل % ٢٣ما يقارب 
جمتمعا بشريا نعلن  ١٢٠دولة إسالمية ، ونقيم يف  ٥٤ونعيش يف 

بأننا نستنكر ونرفض هذه االامات ضد اإلسالم، وندين هذه 
م، ونؤكد أن اهلجمة الشرسة الوقحة ضد املسلمني ونيب اإلسال

ذيوع مثل هذه االفتراءات يؤدي إىل إجياد جو يدعو إىل التصادم 
بني احلضارات والثقافات، وهذا ما ترمي إليه بعض الدوائر الغربية 
ومن ورائها الصهيونية العاملية، واليت أطلقت قبل عقد من الزمن 



 ١٤ 
 



لليهودي صموئيل هنتنحبون اليت ) صراع احلضارات ( نظريات  
اية (انعي القرار يف الغرب ضد احلضارة اإلسالمية و تستعدي ص

لفوكوياما اليت متجد احلضارة الغربية، وتعتربها أفضل ) التاريخ 
اليت ) اية عصر األيدلوجيات( احلضارات وأحق الثقافات بالبقاء و

 .تبشر بسيادة األيدلوجية األمريكية على سائر األيدلوجيات
ا باليقظة والوعي ملا يتعرض له إن على املسلمني أن يتحلو -٢

اإلسالم واملسلمون يف هذه املرحلة من ديدات وخماطر، فال 
يستجيبوا الستفزازات املتعصبني الذين يرغبون يف ردات فعل غري 
حمسوبة تربر هلم تصعيد املواجهة اليت مل خيتر املسلمون زماا وال 

عاون يف التصدي مكاا وال طريقتها، كما جيب عليهم التآزر والت
لتلك احلملة املغرضة اجلائرة، وأن يبذلوا كل ما أوتوا من إمكانات 
وقوة يف سبيل دحض هذه االفتراءات وبيان زيفها وكذا أو 
التخلي عن الرتاعات اجلانبية واخلالفات اهلامشية إزاء هذا اخلطر 

 .الداهم
 وعلى املسلمني كذلك أن يزداد متسكهم باإلسالم املتمثل -٣

، ليبينوا أنه ال مساومة على العقيدة يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
واملبادئ، وليعلم الذين ميسكون خبيوط هذه احلملة أن هجمتهم 
على اإلسالم ونيب اإلسالم باءت بالفشل، وأنها أمثرت نتائج 
عكسية متمثلة يف عودة كثري من املسلمني إىل دينهم ومتسكهم بسنة 

عتقدام، وهذا األمر من طبيعة دين اإلسالم، نبيهم ودفاعهم عن م
فإن أهله يقوون حني يستهدف دينهم، ويتحدون حني يرون اخلطر 
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األكرب يتهدد عقيدم، ولذلك فإن التقارب اليوم بني مجيع شرائح  
املسلمني، حكَّاما وحمكومني، سياسيني ومثقفني، علماء ومجاهري، 

 .أكرب منه يف السابق
ت العربية واإلسالمية الدعوة إىل حتالف دويل على املنظما -٤

ضد الكراهية لإلسالم واملسلمني، ويدعو إىل وقف تلك احلمالت 
املسمومة اليت حتجب احلقيقة عن الناس، وتفتح الباب إلراقة الدماء 
بال هدف وال مربر، ويدعو إىل اعتذار علين عن تلك اإلهانات اليت 

م، وال سيما والغرب يطالب وجهت إىل اإلسالم وإىل نيب اإلسال
املسلمني عموما حكومات وشعوبا بتحمل تبعات أفعال فردية يقوم 
ا بعض املسلمني دون أن يكونوا مقيمني يف تلك الدول 
اإلسالمية، بل يعيشون خارج سلطتها، ومن باب أوىل أن يطالب 
الغرب باالعتذار عن تلك اإلهانات، ألا صدرت من رموز مؤثرة 

من أفراد عاديني، وهلم ارتباطات وثيقة بالسياسيني وصناع وليست 
 .القرار، ومت نشرها على أوسع نطاق عرب القنوات اإلعالمية العاملية

على تلك املنظمات واجلمعيات اإلسالمية والعربية أن تبني  -٥
أن العناصر اليهودية واملسيحية املتعصبة املؤيدة إلسرائيل هم الذين 

ة اخلاسرة، وحيركون خيوطها ويتحكمون يف يقودون تلك احلمل
مسارها من خالل وسائل اإلعالم املتعددة اليت أمسكوا بزمامها منذ 

 :وقت طويل وال سيما إذا علمنا أن
حمطة يديرها وليم بايل وهو  ٢٠٠واليت يتبعها  CBSقناة 

 .يهودي
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حمطة يديرها فريد سلفرمان  ١٨٧واليت يتبعها  NBCوقناة  
 .وهو يهودي

حمطة يديرها ليونارد  ١٢٧واليت يتبعها  INCناة وق
 .جلودستون وهو يهودي

ملا حاول الكالم بشيء ] تيدترينر) [CNN( وأن مالك حمطة 
من اإلنصاف وإظهار احلق جتاه الفلسطينيني وما يتعرضون له، 
واجهته محلة صهيونية شعواء يف إسرائيل والواليات املتحدة 

 . خط التحيز ضد العرب واملسلمنياألمريكية حىت عادت حمطته إىل
وعلى املسلمني كذلك أن يبينوا الوجه املشرق لإلسالم  -٦

واحملاسن الكثرية اليت يتضمنها هذا الدين العظيم من الرمحة والعدل 
يف ذلك شائعة  والسماحة والعفو واإلنصاف،ومواقف النيب 

وأن » من آذى ذميا فقد آذاين«: ومعروفة، وهو الذي يقول
ينتقلوا من مرحلة الدفاع إىل مرحلة اهلجوم الفكري واحلضاري 
إلثارة األسئلة واالستفهامات أمام الشعوب وصناع القرار يف 
الواليات املتحدة والغرب خبصوص التناقض والتحيز واالنتقائية 
والعنصرية واالنفالت األخالقي وبقية مشكالت احلضارة الغربية يف 

لدخول يف حوارات هادئة ومطولة ال تنازل طبعتها األمريكية، مع ا
 .فيها عن الثوابت مع شرائح اتمع األمريكي املختلفة

وعلى الدول اإلسالمية أن تقف وقفة صادقة إزاء تلك  -٧
احلملة املغرضة، وعليها أن تبني أن العداء لإلسالم واملسلمني لن 

القريب أو يكون يف مصلحة الواليات املتحدة األمريكية يف املستقبل 
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البعيد، ألن معظم مصاحلها  تقع مدار العامل اإلسالمي، واملسلمون  
موزعون يف مجيع دول العامل، فاإلسالم واملسلمون موجودون يف 
كل مكان، يف الصني واليابان وأوروبا واألمريكتني وإفريقيا ومعظم 
دول آسيا وأستراليا، إنه دين عاملي عظيم ال ميكن جتاهله ، وليس 

 .ستطاعة أمريكا أو غريها أن تعادي مجيع املسلمنييف ا
 : وأخريا

 ملاذا يتهم اإلسالم يف هذا الوقت بالذات باإلرهاب ؟
 بالعنف وإراقة الدماء ؟ وملاذا يتهم الرسول 

لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسوا لحنإِنْ جو ]األنفال :
٦١.[ 

نا حيرض على اإلرهاب وهو الذي أمر كيف يكون اإلسالم دي
ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَومٍ علَى أَلَّا : بالعدل واإلحسان قال تعاىل

 ].٨:املائدة[ تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى
كيف يكون اإلسالم دينا حيرض على اإلرهاب وهو الذي يأمر 

قُلْ للَّذين َآمنوا يغفروا للَّذين لَا : بالعفو واملغفرة، قال تعاىل
، ]١٤: اجلاثية[ يرجونَ أَيام اللَّه ليجزِي قَوما بِما كَانوا يكِْسبونَ

 ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم: وقال تعاىل
 !؟]٢٢: النور[

رجالً عنيفًا يدعو إىل القتل وهو الذي  ل كيف يكون الرسو
اشتهر بالعفو والصفح واإلعراض عن اجلاهلني، وال أدل على ذلك 
من عفوه عن أهل مكة الذي آذوه وأخرجوه من بلده وآذوا 
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ماذا تظنون «: أصحابه وقتلوهم، فلما أن مكنه اهللا منهم قال هلم 
أقول «: رمي، قالخريا، أخ كرمي وابن أخ ك: قالوا» ؟أين فاعل بكم

لَا تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفر اللَّه : لكم كما قال أخي يوسف
لَكُم]هكذا كان عفوه » اذهبوا فأنتم الطلقاء] ٩٢: يوسف 

وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً : ورمحته باألعداء وصدق اهللا القائل
نيالَملْعل ]١٠٧: األنبياء.[ 

ويتهمونه بالقتل  علم أولئك الذين يطعنون يف النيب أال ي
جلس ثالثة عشر عاما يف مكة جياهد  وإراقة الدماء أن النيب 

بالقرآن، وجياهد بالدعوة والبيان،وجياهد بالصرب واالحتمال هو 
وأصحابه، حىت عذب منهم من عذب،وقتل منهم من 

عيا حىت قُتل،وحوصروا ثالث سنوات حصارا اقتصاديا واجتما
أكلوا أوراق الشجر ونوى التمر وغريه، وكان املسلمون يسألونه 

كفوا «: أن يأذن هلم يف اجلهاد والدفاع عن أنفسهم فكان يقول هلم
 .»أيديكم مل يؤذن يل بعد

حىت بعد أن هاجر إىل املدينة أذن اهللا له وألصحابه املؤمنني يف 
لَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم أُذنَ ل: الدفاع عن أنفسهم كما قال تعاىل

 يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل * مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ
 مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي قرِ حيبِغ

 عاموص تمدضٍ لَهعبِب ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو
زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا وريكَث اللَّه ]احلج :

هذه اآليات أول ما نزل يف شأن القتال تأذن للمسلمني ]. ٤٠-٣٩
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ارهم وأمواهلم أن يقاتلوا دفاعا عن أنفسهم، فقد أُخرجوا من دي 
وأوطام بغري ذنب إال أن يقولوا ربنا اهللا، ويبني القرآن أن هذا 
وفق لسنة التدافع، فلوال دفع الناس بعضهم ببعض لتسلط األقوياء 
على الضعفاء، ولطغى املستكربون يف األرض، وأضاعوا احلرمات 

 .وهدموا بيوت اهللا
م بوصفه إن املرء ليعجب من هؤالء الطاعنني يف نيب اإلسال

رجالً حيب القتل وإراقة الدماء، وذلك ألن الذين قتلوا يف غزوات 
وسراياه كلهم ال يتعدوا بضع مئات من املسلمني  النيب 

 !؟ واملشركني، فأين هي املذابح اليت ارتكبها حممد 
 ؟وأين هم آالف القتلى الذين سقطوا بأمر النيب 

غريها يعدون أضعاف إن الذين ذحبوا يف مذحبة صربا وشاتيال و
وذلك يف غزواته كلها، مع الفارق بأن  من قتلوا يف عهد النيب 

كانوا  من قُتلوا يف صربا وشاتيال من األبرياء، ومن قاتلهم النيب 
 .من ارمني احملاربني املكذبني هللا ورسوله

يا من تدعون السالم واحلرية واحلضارة كم عدد : إننا نتساءل
احلربني العامليتني األوىل والثانية ؟ أمل يقدر هؤالء  الذين سقطوا يف

 باملاليني ؟
 كم عدد الذين سقطوا يف حرب فيتنام ؟

كم عدد الذين قتلوا من اليابانيني بعد إلقاء القنبلتني النوويتني 
 على هريوشيما وناجازاكي باليابان ؟

 كم عدد الذين ذحبوا يف البوسنة واهلرسك وكوسوفا ؟
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 ين قتلوا يف أفغانستان والشيشان وكشمري ؟كم عدد  الذ 
وكم عدد الذين يذحبون كل يوم يف فلسطني على أيدي جنود 

 االحتالل الصهيوين ؟
كم عدد الذين قتلوا من : ولنعد بالذاكرة إىل الوراء فنتساءل

املسلمني خالل احلروب الصليبية احلاقدة أو خالل حماكم التفتيش 
 يف األندلس ؟

سالم ونيب اإلسالم باإلرهاب والعنف بينما يغض ملاذا يتهم اإل
الطرف عن ماليني من البشر يقتلون دون أن يشاركوا يف القتال 

 !!ولو ببنت شفة 
إنها دعوة للعقالء حملاصرة التعصب واإلرهاب الفكري الذي 
يقود إىل تأجيج األحقاد واستفزاز الشعوب وعدم االغترار بالقوة 

طرف من األطراف، ألن الظلم سبب الدمار، املادية املتاحة اليوم ل
آل [ ... وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِواأليام دولٌ 

 ].١٤٠:عمران
 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ٨ ...................................... :هجوم السياسيني -
 ٨ .......................... :هجوم أهل الصحافة واإلعالم -
 ١١ ................................ ماذا وراء هذه احلملة ؟ -
 ١٣ ................................... ماذا علينا أن نفعل ؟ -

 ١٧ ................................................. :وأخريا
 ٢١ .................................................... الفهرس

 
 


