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أعداؤنأا يقولون: يجب أن نأدّمر السإلما لنأه مصدر القوة الوحيههد للمسههلمين،
لنسيطر عليهم ، السإلما يخيفنا، ومن أجل إبههادته نأحشههد كههل قوانأهها، حههتى ل

يبتلعنا ..
فماذا تفعلون أنأتم أيها القادة والزعماء ؟!!..

بالسإلما تكتسحون العههالم – كمهها يقههول علمههاء العههالم وسإياسإههيوه – فلمههاذا
تترددون ..؟! خذوه لعزتكم، ل تقاوموه فيهلككم الله بعذابه، ول بد أن ينتصر

المؤمنون به … اقرأوا إن شئتم حديث رسإول الله صلى الله عليه وسإلم:
"تكون نأبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم تنقضي ثم تكون خلفة راشدة علههى
ًا ًا عضوضهه منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثههم تنقضههى ثههم يكههون ملكهه
ًا) ما شاء الله له أن يكون ثم ينقضى ، ثم تكون جبريههة (ديكتاتوريههات) (وراثي
ما شاء الله لها أن تكون ثم تنقضى ، ثههم تكههون خلفههة راشههدة علههى منهههاج

النبوة تعم الرض". 

أيها السادة والقادة فههي دولا العههالم السإههلمي، والعههرب منهههم
خاصة: 

كونأوا أعوان السإلما ل أعداءه .. يرضى الله عنكههم، ويرضههي النههاس عنكههم،
وتسعدوا .. وتلتف حولكم شعوبكم لتقودوها نأحو أعظم ثورة عالميههة عرفههها

التاريخ. 

أيها السادة والقادة:
ِعههد َي ًا لتكههون معههه، كههان  رسإول الله صلى الله عليه وسإلم كان يههدعو قريشهه
رجالتها أن يرثوا بالسإلما الرض، فأبى من أبى، وماتوا تحت أقههداما جيههوش
العدل المنصورة التي انأساحت في الرض … وخلدهم التاريخ، لكههن أيههن ...
في أقذر مكان منه، يلعنهم الناس إلى يوما الدين، وعذاب جهنم أشد وأنأكههى

…
ووعدنأا رسإول الله أن يعم ديننا الرض، وسإيعم بدون شك. 

فل تكونأوا مع من سإيكتبهم التاريخ من الملعههونأين أبههد الههدهر، بههل كونأههوا مهع
المنصورين الخالدين. 

والله غالب على أمره … ولكن أكثر الناس ل يعلمون. 

طرابلس
في

15/8/1974

ًا إن المتتبع لتاريخ العلقات مهها بيههن الغههرب وشههعوب السإههلما، يلحههظ حقههد
ًا يمل صدر الغرب حتى درجة الجنون، يصاحب هذا الحقد خههوف رهيههب مرير

من السإلما إلى أبعد نأقطة في النفسية الوروبية. 

هذا الحقد، وذلك الخوف، ل شههأن لنهها بهمها إن كانأها مجههرد إحسهاس نأفسههي
شخصي، أما إذا كانأا من أهم العوامل التي تبلههور مواقههف الحضههارة الغربيههة
ًا، وحتى هذه الساعة، فإن موقفنا ًا، واقتصادي من  الشعوب السإلمية، سإياسإي

يتغير بشكل حاسإم. 

يحقدون   كيف ..!! أنظروا
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سإوف تشهد لنا أقوال قههادتهم أن للغههرب، والحضههارة الغربيههة بكههل فروعههها
ا تحهاول تهدمير ًا تجاه السإهلما ل يتغيهر، إنأه القومية، وألوانأها السياسإية موقف

السإلما، وإنأهاء وجود شعوبه دون رحمة. 

حاولوا تدمير السإلما في الحروب الصليبية الرهيبة ففشههلت جيوشهههم الههتي
هاجمت بلد السإلما بههالمليين، فعهادوا يخططههون مههن جديههد لينهضههوا .. ثههم
ليعودوا إلينهها، بجيههوش حديثههة، وفكههر جديههد .. وهههدفهم تههدمير السإههلما مههن

جديد ..

ًا لسإههتعمار كان جنديهم ينادى بأعلى صوته، حين كان يلبس بذة الحرب قادم
بلد السإلما:

أماه …
أتمى صلتك .. ل تكبى .. 

بل اضحكي وتأملي ..
أنأا ذاهب إلى طرابلس …

ًا .. ًا مسرور فرح
سإأبذل دمي في سإبيل سإحق المة الملعونأة …

سإأحارب الديانأة السإلمية …
)1سإأقاتل بكل قوتي لحمو القرآن ….(

*   *   *
ٍة عرفهههم وانأتصرت جيوش الحقد هذه على أمة السإلما التي قادها أسإوأ قاد

التاريخ … اضطهدوا أممهم حتى سإحقوها ..
انأتصرت جيوش الغرب بعد أن ذلل لها هؤلء الحكاما السبيل …

فماذا فعلت هذه الجيوش؟..
اسإتباحت المة كلها، هدمت المسههاجد، أو حولتههها إلههى كنههائس، ثههم أحرقههت

مكتبات المسلمين .. ثم أحرقت الشعوب نأفسها.
ّتابهم أنأفسهم حههول مهها فعلههوه أو يفعلههونأه بالمسههلمين، ولههن لنقرأ ما كتبه ك
نأسههتعرض هنهها إل بعههض النمههاذج فقههط .. مههن أنأحههاء مختلفههة مههن عالمنهها

السإلمي المستباح:
في الندلس :

تقول الدكتورة سإيجريد هونأكه:
 ما رفع الكاردينال (دبيدر) الصليب علههى الحمههراء، القلعههة1492 يناير 2في 

ًا بانأتهاء حكم المسلمين على أسإبانأيا.  الملكية للسإرة الناصرية، فكان إعلنأ
وبانأتهاء هذا الحكم ضاعت تلههك الحضههارة العظيمههة الههتي بسههطت سإههلطانأها
علههى أوربهها طههوال العصههور الوسإههطى، وقههد احههترمت المسههيحية المنتصههرة
اتفاقاتههها مههع المسههلمين لفههترة وجيههزة، ثههم باشههرت عمليههة القضههاء علههى

المسلمين وحضارتهم وثقافتهم. 
لقد ُحّرما السإلما على المسههلمين، وفههرض عليهههم تركههه، كمهها ُحههّرما عليهههم
اسإتخداما اللغههة العربيههة، والسإههماء العربيههة، وارتههداء اللبههاس العربههي، ومهن

ّذب أشد العذاب. ( ّيا بعد أن يع )2يخالف ذلك كان يحرق ح

وهكذا انأتهى وجود المليين من المسلمين في النأدلس فلم يبق في أسإههبانأيا
ُيظهر دينه.  مسلم واحد 

لكن كيف كانأوا يعذبون؟!!.. هل سإمعت بدواوين التفتيش .. إن لم تكههن قههد
سإمعت فتعال أعرفك عليها. 

.208 القومية والغزو الفكري – ص ( )1
.174 القومية– ص ( )2
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بعد مرور أربعة قههرون علههى سإههقوط النأههدلس، أرسإههل نأههابليون حملتههه إلههى
ًا سإنة   ما بإلغاء دواويههن التفههتيش فههي المملكههة1808أسإبانأيا وأصدر مرسإوم

السإبانأية. 

تحدث أحد الضباط الفرنسيين فقالا:
"أخذنأا حملة لتفتيش أحد الديرة التي سإمعنا أن فيها ديوان تفههتيش، وكههادت
جهودنأا تذهب سإدى ونأحن نأحاول العثور على قاعهات  التعههذيب، إنأنهها فحصههنا
ًا يدل علههى وجههود ديههوان للتفههتيش. الدير وممراته وأقبيته كلها. فلم نأجد شيئ
فعزمنا على الخروج من الدير يائسين، كان الرهبان أثناء التفتيش يقسههمون
ًا باطلة، وأنأشأ زعيمهم يؤكد لنهها ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إل تهم
براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس، توشك عيناه أن تطفر
بالدموع، فأعطيت الوامر للجنود بالسإتعداد لمغادرة الههدير، لكههن اللفتنههانأت
"دي ليل" اسإتمهلني قائلً: أيسمح لي الكولونأيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنتههه
ًا. فماذا تريههد ًا مريب حتى الن؟!!. قلت له: فتشنا الدير كله، ولم نأكتشف شيئ
يا لفتنانأت؟!.. قال: إنأني أرغههب أن أفحههص أرضههية هههذه الغههرف فههإن قلههبي

يحدثني بأن السر تحتها. 
عند ذلك نأظر الرهبههان إلينهها نأظههرات قلقههة، فههأذنأت للضههابط بههالبحث، فههأمر
الجنود أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الرض، ثم أمرهههم أن يصههبوا المههاء
بكثرة في أرض كل غرفة على حدة – وكنا نأرقههب المههاء – فههإذا بههالرض قههد
ابتلعته في إحدى الغرف. فصفق الضابط "دي ليل" من شههدة فرحههه، وقههال
ها هو الباب، انأظروا، فنظرنأا فإذا بالباب قد انأكشف، كههان قطعههة مههن أرض
ُيفتح بطريقة ماكرة بواسإطة حلقة صغيرة وضعت إلههى جههانأب رجههل الغرفة، 

مكتب رئيس الدير. 
أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق، فاصفرت وجوه الرهبان، وعلتههها

الغبرة. 
وُفتح الباب، فظهر لنا سإلم يؤدي إلى بههاطن الرض، فأسإههرعت إلههى شههمعة
كبيرة يزيد طولها على مههتر، كههانأت تضههئ أمههاما صههورة أحههد رؤسإههاء محههاكم
ع راههب يسهوعى يهده علهى ا هممهت بهالنزول، وض التفتيش السابقين، ولم
ًا، وقال لي: يههابني: ل تحمههل هههذه الشههمعة بيههدك الملوثههة بههدما كتفي متلطف

القتال، إنأها شمعة مقدسإة. 
قلت له، يا هذا إنأه ل يليق بيدي أن تتنجههس بلمهس شهمعتكم الملطخهة بهدما

البرياء، وسإنرى من النجس فينا، ومن القاتل السفاك!؟!.
وهبطت على درج السلم يتبعني سإائر الضههباط والجنههود، شههاهرين سإههيوفهم
حتى وصلنا إلى آخر الدرج، فإذا نأحن في غرفة كبيرة مرعبههة، وهههي عنههدهم
قاعة المحكمة، في وسإطها عمههود مههن الرخههاما، بههه حلقههة حديديههة ضههخمة،

وربطت بها سإلسإل من أجل تقييد المحاكمين بها. 
وأماما هذا العمود كانأت المصطبة التي يجلس عليههها رئيههس ديههوان التفههتيش
والقضاة لمحاكمة البرياء. ثم توجهنا إلى غههرف التعههذيب وتمزيههق الجسههاما

البشرية التي امتدت على مسافات كبيرة تحت الرض.
ى القشهعريرة والتههقزز طهوال ي، ويهدعونأي إل رأيهت فيهها مها يسهتفز نأفس

حياتي. 
ًا صغيرًة في حجم جسم النأسههان، بعضههها عمههودي وبعضههها أفقههي، رأينا غرف
ًا علهى رجليهه مههدة سإههجنه حهتى يمههوت، فيبقى سإجين الغرف العمودية واقف
ًا بههها حههتى المههوت، وتبقههى الجثههث فههي ويبقى سإههجين الغههرف الفقيههة ممههد
السجن الضيق حههتى تبلههى، ويتسههاقط اللحههم عههن العظههم، وتههأكله الديههدان،
ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نأافذة صغيرة إلى

الفضاء الخارجي. 
وقد عثرنأا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغللها. 

ًء، تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين، كان السجناء رجالً ونأسا
وقد اسإتطعنا إنأقاذ عدد من السههجناء الحيههاء، وتحطيههم أغللهههم ، وهههم فههي

الرمق الخير من الحياة. 
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كان بعضهم قد أصابه الجنون مههن كههثرة مهها صههبوا عليههه مههن عههذاب، وكههان
ًا عرايا، حتى اضطر جنودنأا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها السجناء جميع

بعض السجناء. 
ًا، ًا حتى ل تذهب أبصارهم، كانأوا يبكون فرح أخرجنا السجناء إلى النور تدريجي
ّبلههون أيههدي الجنههود وأرجلهههم الههذين أنأقههذوهم مههن العههذاب الرهيههب، وهم يق

ًا يبكي الصخور.  وأعادوهم إلى الحياة، كان مشهد
ثم انأتقلنا إلى غرف أخرى، فرأينا فيها ما تقشعر لهوله البههدان، عثرنأهها علههى
آلت رهيبة للتعذيب، منها آلت لتكسههير العظههاما، وسإههحق الجسههم البشههري،
كههانأوا يبههدؤون بسههحق عظههاما الرجههل، ثههم عظههاما الصههدر والههرأس واليههدين
تدريجيا، حتى يهشم الجسم كله، ويخرج من الجانأب الخر كتلة مههن العظههاما
المسحوقة، والدماء الممزوجة باللحم المفروما، هكذا كانأوا يفعلون بالسجناء

البرياء المساكين، 
ًا، يوضههع فيههه رأس ثم عثرنأا على صندوٍق في حجم جسم رأس النأسان تمام
الذي يريدون تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلسإههل والغلل حههتى ل
يستطيع الحركة، وفي أعلى الصندوق ثقههب تتقههاطر منههه نأقههط المههاء البههارد
على رأس المسكين بانأتظاما، في كل دقيقة نأقطة، وقههد ُجههّن الكههثيرون مههن

هذا اللون من العذاب، ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يموت. 
وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تثبت فيه سإكاكين حادة. 

كانأوا يلقون الشاب المعذب فههي هههذا التههابوت، ثههم يطبقههون بههابه بسههكاكينه
ًا.  ًا إرب وخناجره. فإذا أغلق مزق جسم المعذب المسكين، وقطعه إرب

كما عثرنأا على آلت كههالكلليب تغههرز فههي لسههان المعههذب ثههم تشههد ليخههرج
اللسان معها، ليقص قطعة قطعة، وكلليب تغرس في أثداء النساء وتسههحب

بعنٍف حتى تتقطع الثداء أو تبتر بالسكاكين. 
ُيضرب بها المعذبون وهم عههراة حههتى وعثرنأا على سإياط من الحديد الشائك 

).1تتفتت عظامهم، وتتناثر لحومهم(
ًا ضد الطوائف المخالفة من المسههيحيين فمههاذا كههانأوا هذا العذاب كان موجه

يفعلون بالمسلمين؟؟ … أشد وأنأكى ل شك. 

*   *   *
دواوين التفتيش في البلد السإلمية :

ويبههدو أن دواويههن التفههتيش هههذه قههد انأتقلههت إلههى بقههاع العههالم السإههلمي،
ليسلطها حكاما مجرمون فجرة على شعوبهم. 

فقد ذكر لي شاهد عيان بعض أنأواع التعذيب التي كانأت تنفذ في أحد البلدان
السإلمية ضد مجموعة من العلماء المجاهدين فقال:

بعد يوما من التعذيب الشديد سإاقنا الزبانأية بالبسههياط إلههى زنأزانأاتنهها، وأمرنأهها
الجلدون أن نأستعد ليوما آخر شديد.. صباح اليههوما التههالي أمرنأهها الجلدون أن
ًا من السياط الههتي ًا، كنا نأستجمع كل قوتنا في أقدامنا الواهنة هرب نأخرج فور

كانأت تنزل علينا من حرس كان عددهم أكبر منا. 
ٍة ًا أوقفونأا في سإهل صحراوي، تحت أشعة الشمس اللهبة، حول كومهه وأخير
من الفحم الجيري، كان يعمل الحرس جاهدين لشعاله، وقرب النههار مصههلبة

خشبية تستند إلى ثلثة أرجل. 
اشتعلت كومة الفحم الحجري حتى احمرت، فجأة سإههمعنا شههتائم تههأتي مههن
ًا عرفههه بعضههنا، كهان بعيد، التفتنا فوجدنأا خمسههة مهن الحههرس يقههودون شههاب

اسإمه "جاويد خان إمامي" أحد علماء ذلك البلد. 
امتل الفق بنباح كلب مجنونأة، رأينا عشرة من الحرس يقودون كلههبين، يبلههغ
ًا، علمنا بعد ذلك أنأهما قد حرما مههن الطعههاما منههذ ارتفاع كل واحد منهما متر

يومين. 

 محاكم التفتيش للدكتور علي مظهر. نأقل عن كتاب التعصب والتسامح ( )1
 باختصار.318-311للسإتاذ محمد الغزالي. صفحات 
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اقترب الحرس بالشاب جاويد مههن كومههة النههار الحمههراء .. وعيههونأه مغمضههة
بحزاما سإميك. 

ن مائهة وخمسهين مهن ا نأتفهرج .. أكهثر مهن مائهة سإههجين، ومعنها أكهثر م كن
اب جاويهد عشهرة الحرس، معهم البنادق والرشاشات. فجأة اقترب من الش
ًا، ربطههوه ًا خشههبي من الحراس، أجلسوه على الرض، ووضعوا في حضنه مثلث
ًا، ًا، ل يستطيع أن يتمدد، ثم حملوه جميعهه ًا، بحيث يبقى قاعد ًا محكم إليه ربط

وأجلسوه على الجمر الحمر، فصرخ صرخة هائلة، ثم أغمى عليه. 
سإقط منا أكثر من نأصفنا مغمى عليهم .. كانأوا يصرخون متههألمين .. وعمههت
ن حظهي أنأنهي بكيهت بكهاء رائحة شواء لحم جاويد المنطقة كلها، ومهن حس
ًا. لكنني لم أصب بالغماء .. لرى بقية القصة التي هي أفظع من أولها.  مر

ُحمل الشاب، وفكت قيههوده وهههو غههائب عههن وعيههه، وصههلب علههى المصههلبة
الخشههبية، وربهط بهها بإحكهاما، واقههترب الجلدون بهالكلبين الجهائعين، وفكهوا
القيود عن أفواههما، وتركوهما يأكلن لحم ظهر جاويد المشوى. بدأت أشعر
بالنأهيار، وجننت عندما سإمعت صرخة خافتة تصههدر عههن جاويههد .. إنأههه لزال

ًا والكلب تأكل لحمه فقدت وعيي بعدها .. حي
لم أفق إل وأنأا أصرخ فههي زنأزانأههتى كههالمجنون .. دون أن أشههعر .. جاويههد ..
جاويد.. أكلتك الكلب يهها جاويههد .. جاويههد … كههان إخههوانأي فههي الزنأزانأههة قههد
ربطههونأي وأحهاطوا رأسإههي وفمهي بالربطههة حههتى ل يسهمع الجلدون صههوتي
فيكههون مصههيري كمصههير جاويههد، أو كمصههير شههاهان خههانأي الههذي أصههيب
بالهستيريا مثلي، فأصبح يصرخ جاويههد .. جاويههد .. فأخههذه الجلدون ووضههعوا
فوقه نأصف برميل مملوء بالرمل، ثم سإههحبوه علههى السإههلك الشههائكة الههتي
ًا، فمات بعد أن تقطع لحمه ألف قطعة، وهههو يصههرخ: اللههه ًا أفقي ربطوها صف

أكبر .. الله أكبر .. لبد أن نأدوسإكم أيها الظالمون. 
ًا أغمى علّي.  وأخير

فتحت عيونأي .. فوجئت أنأني في أحههد المشههافى ، وفههوجئت أكههثر مههن ذلههك
بسفير بلدي يقف فوق رأسإي، قال لي: كيف حالك .. يبدو أنأك سإتشههفى إن
ًا عن هذه البلد لما اسإههتطعت إخراجههك .. فاجههأنأي شاء الله. لو لم تكن غريب
سإائلً: لكن بالله عليك، قل لي، من هو هذا جاويد الذي كنت تصههرخ باسإههمه.

أخبرته بكل شيء، فامتهقع لونأه حتى خشيت أن يغمى عليه. 
لم نأكمههل حههديثنا إل والشههرطة تسههأل عنههي .. اقههترب مههن سإههريري ضههابط
ًا. ولههم تنجههح تههدخلت السههفير فههي ًا بمغادرة البلد فور بوليس، وسإلمني أمر
ضرورة إبقائي حتى أشههفى، حملههونأي ووضههعونأي فههي بههاخرة أوصههلتني إلههى
ميناء بلدي، كنت بثياب المستشفى، ليس معههي أي وثيقههة تثبههت شخصههيتي،
اتصلت بأهلي تليفونأيا، فلما حضرا لم يعرفونأي لول وهلة، حملونأي إلهى أول

مستشفى، بقيت فيه ثلثة أشهر في بكاء مستمر، ثم شفانأي الله …
وأنأهى المسكين حديث قائلً:

بقى أن تعههرف أن مههدير السههجون يهههودي، والمسههؤول عههن التعههذيب خههبير
ألمانأي نأازي، أطلقت تلك الحكومة في ذلك البلد السإههلمي يههده يفعههل فههي

علماء المسلمين كيف يشاء. 

*   *   *
ومن الحبشة أمثلة أخرى:

اسإتولت الحبشة على أرتيريا المسلمة بتأييههد مههن فرنأسهها وانأكلههترا .. فمههاذا
فعلت فيها؟!!..

صادرت معظم أراضيها، وأسإلمتها لقطاعيين مههن الحبشههة، كههان القطههاعي
والكاهن مخولين بقتل أي مسلم دون الرجوع إلى السلطة، فكان القطاعي

أو الكاهن يشنق فلحيه أو يعذبهم في الوقت الذي يريد …
ُفتحههت للفلحيههن المسههلمين سإههجون جماعيههة رهيبههة، يجلههد فيههها الفلحههون
بسياٍط تزن أكثر من عشر كيلوا غرامات، وبعههد إنأههزال أفظههع أنأههواع العههذاب
بهم كانأوا يلقون في زنأزانأات بعد أن تربط أيههديهم بههأرجلهم، ويههتركون هكههذا
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لعشر سإنين أو أكثر، عندما كانأوا يخرجون من السجون كههانأوا ل يسههتطيعون
الوقوف، لن ظهورهم قد أخذت شكل القوس. 

كل ذلك كان قبل اسإههتلما هيلسإيلسإههي السههلطة فههي الحبشههة، فلمهها أصههبح
ًا، إمبراطور  الحبشة وضع خطههة لنأهههاء المسههلمين خلل خمسههة عشههر عامهه

وتباهى بخطته هذه أماما الكونأغرس المريكى. 
سإن تشريعات لذلل المسلمين منها أن عليهم أن يركعههوا لمههوظفى الدولههة

وإل يقتلوا. 
أمر أن تستباح دمههاؤهم لقههل سإههبب، فقههد وجههد شههرطى قههتيلً قههرب قريههة
مسلمة، فأرسإلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع
قريتهم، ثم تبين أن القاتل هههو صههديق المقتههول، الههذي اعتههدى علههى زوجتههه
حاول أحد العلماء واسإمه الشيخ عبد القادر أن يثور على هذه البههادة فجمههع
الرجههال، واختفههى فههي الغابههات، فجمعههت الحكومههة أطفههالهم ونأسههاءهم
وشههيوخهم فههي أكههواٍخ مههن الحشههيش والقصههب، وسإههكبت عليهههم البنزيههن

ًا.  وأحرقتهم جميع
ًا قبههل قتلههه، مههن ذلههك ًا رهيبهه ومن قبضت عليه من الثوار كههانأت تعههذبه عههذاب
إطفاء السجائر في عينيه وأذنأيه، وهتك عههرض بنههاته وزوجتههه وأخههواته أمههاما
عينيه، ودق خصيتيه بأعقاب البنههادق .. وجههره علههى السإههلك الشههائكة حههتى
ًا قبههل أن يمههوت لتههأكله الحيوانأههات الجارحههة، بعههد أن يتفهتت، وإلقاؤه جريحهه

تربطه بالسلسإل حتى ل يقاوما. 
ًا بههإغلق مههدارس المسههلمين وأمههر بفتههح مههدارس أصههدر هيلسإيلسإههى أمههر

مسيحية وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا مسيحيين. 
ًا فجرة على مقاطعات أرتيريا منهم واحد عينه على مقاطعة َجَمة، عين ُحكام
ًا أن ل يقطههف الفلحههون ثمههار أراضههيهم إل بعههد ابتدأ عملههه بههأن أصههدر أمههر

ًا صههادر  % مههن90موافقته، وكان ل يسمح بقطافها إل بعد أن تتلههف، وأخيههر
الراضي، أخذ هو نأصفها وأعطى المبراطور نأصههفها. ونأهههب جميههع ممتلكههات

الفلحين المسلمين.. 
أمرهم أن يبنوا كنيسههة كههبرى فههي القليههم فبنوههها .. ثههم أمرهههم أن يعمههروا
ًا للعههاهرات كنسية عند مدخل كل قرية أو بلدة ولم يكتف بذلك بههل بنههى دور
حول المساجد ومعها الحانأات التي كان يسكر فيها الجنود، ثههم يههدخلون إلههى

المساجد ليبولوا بها ويتغوطوا ، وليراقصوا العاهرات فيها وهم سإكارى . 
كما فرض على الفلحين أن يبيعوا أبقارهم لشركة أنأكودا اليهودية . 

ًا للداخلية .  كافأه المبراطور على أعماله هذه بأن عينه وزير
كانأت حكومة المبراطور تلحق كل مثقف مسلم. لتزجه فههي السههجن حههتى
المههوت، أو تجههبره علههى مغههادرة البلد حههتى يبقههى شههعب أرتيريهها المسههلم

ًا جاهلً. وغير ذلك كثير( ). 1مستعبد

ومن بنغلديش :
ٍم مسههلم بعههد قتل الجيش الهندي الههذي كههان يقههوده يهههود عشههرة آلف عههال

 وقتل مائة ألف مههن طلبههة المعاهههد1971انأتصاره على جيش باكستان عاما 
السإلمية ، وموظفي الدولة ، وسإههجن خمسههين ألههف مههن العلمههاء وأسإههاتذة
الجامعات وقتل ربع مليون مسلم هندي هاجروا من الهند إلى باكسههتان قبههل

 ) مليههار روبيههة مههن باكسههتان30الحرب وسإلب الجيش الهندي مهها قيمتههه ( 
) .22الشرقية التي سإقطت من أموال الناس والدولة (

ولن نأتعرض هنا لشكال التعذيب التي صبها الجيش الهندي علههى المسههلمين
العزل في ما دعي بعد ذلك ببنغلديش .

*   *   *
.80 - 60 كفاح دين للسإتاذ محمد الغزالي، صفحات ( )1

 ،22 ، 20 ، 19 ، 7  مأسإات بنكلديش ( محمد خليل الله ) صفحات : )2(2
23. 
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ًا مههن والمثلة من كل مكان من العالم السإههلمي، يكههاد الصههدر يتفجههر ضههيق
تذكرها .. 

ُتذهب نأههوما لكنها بداية الخلص إن شاء اللههه .. إنأههها سإههياط اليقظههة الههتي سإهه
ُتخرج من تحت الرض سإكان القبور.  القرون، و

وما ذلك على الله بعزيز. 

ًا: نتساءلا أخير
هل مواقف الغرب وأتباعه التي رأيناها هي مواقف عاطفية اسإتثنائية ؟!..

ًا فههي فكههر الغههرب وعقههول قههادته .. يمارسإههها ل .. إنأها مواقف مقررة مسبق
ًا … وعههن الغربيون وأتباعهم عن تصميم واقتناع كامل، وبههإرادة واعيههة تمامهه

ٍد ..  عم
ولماذا ذلك كله … ؟!!…

هذا ما سإنبينه بوضههوح فههي هههذه الدراسإههة الههتي سإههنبنيها علههى أقههوال قههادة
ُنأهدخل فيههها أي اجتههاد أو اسإههتنتاج لتسههل الحجههة، الغهرب فقهط .. دون أن 
ويظهههر الحههق، ويسههتنير طريههق المضههللين الههذين يمارسإههون بأيههديهم إبههادة

مقومات القوة في أممهم ليسهلوا على العدو الكبير المتربص التهامها. 
وما أفظعها من مهمة يمارسإها العملء .. حين يدمرون أممهم، ثههم يههدفعونأها
فههي فههم الغههول السإههتعماري البشههع … ليلتهمههها … فيههارب مههتى ينتبهههون

… ؟!!..

*   *   *

الحروب الصليبية مستمرة: 
يبنى الغرب علقاته معنا على أسإاس أن الحروب الصليبية ل تزال مسههتمرة

بيننا وبينه، فسياسإة أمريكا معنا تخطط على هذا السإس .

يقول أيوجين روسإتو رئيس قسههم التخطيههط فههي وزارة الخارجيههة المريكيههة
ومساعد وزيههر الخارجيههة المريكيههة، ومستشههار الرئيههس جونأسههون لشههؤون

ما يقول:1967الشرق الوسإط حتى عاما 
"يجب أن نأههدرك أن الخلفههات القائمههة بيننهها وبيههن الشههعوب العربيههة ليسههت
خلفههات بيههن دول أو شههعوب، بههل هههي خلفههات بيههن الحضههارة السإههلمية

السإلما    من الغرب موقف
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ًا ما بيههن المسههيحية والسإههلما والحضارة المسيحية". لقد كان الصراع محتدم
منذ القرون الوسإطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة، بصههور مختلفههة. ومنههذ
قرن ونأصف خضع السإلما لسيطرة الغرب، وخضع التراث السإلمي للههتراث

المسيحي . 

ويتابع : 
إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنأما هي جههزء مكمههل للعههالم الغربههي،
فلسههفته، وعقيههدته، ونأظههامه، وذلههك يجعلههها تقههف معاديههة للعههالم الشههرقي
السإلمي، بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين السإههلمي، ول تسههتطيع أمريكهها
إل أن تقف هذا الموقف فههي الصههف المعههادي للسإههلما وإلههى جههانأب العههالم
الغربي والدولة الصهههيونأية، لنأههها إن فعلههت عكههس ذلههك فإنأههها تتنكههر للغتههها
وفلسفتها وثقافتها ومؤسإسههاتها. إن روسإههتو يحههدد أن هههدف السإههتعمار فههي
الشرق الوسإط هو تدمير الحضارة السإلمية، وأن قياما إسإههرائيل، هههو جههزء

ًا للحروب الصليبية. ( ) 1من هذا المخطط، وأن ذلك ليس إل اسإتمرار

والحرب الصليبية الثامنة  قادها اللنبى : 
يقول باترسإون سإههمث فههي كتههابه "حيههاة المسههيح الشههعبية" بههاءت الحههروب
ًا وقههع بعههد ذلههك، حينمهها بعثههت انأكلههترا ًا خطيههر الصليبية بالفشههل، لكههن حادثهه
بحملتها الصليبية الثامنة، ففازت هذه المرة، إن حملههة اللنههبى علههى القههدس

) 2أثناء الحرب العالمية الولى هي الحملة الصليبية الثامنة، والخيرة. (

لذلك نأشرت الصحف البريطانأية صور اللنبى وكتبت تحتها عبارته المشهههورة
التي قالها عندما فتح القدس: 

اليوما انأتهت الحروب الصليبية. 

ًا آخر يههبين أن هههذا الموقههف ليههس موقههف اللنههبى ونأشرت هذه الصحف خبر
وحده بل موقف السياسإة النأكليزية كلها، قالت الصحف :

هنههأ لويههد جههورج وزيههر الخارجيههة البريطههانأي الجنههرال اللنههبى فههي البرلمههان
البريطانأي، لحرازه النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية، التي سإههماها

لويد جورج الحرب الصليبية الثامنة. 

ًا صليبيون: والفرنسيون أيض
ًا فالجنرال غورو عندما تغلب على جيش ميسلون خههارج دمشههق تههوجه فههور

إلى قبر صلح الدين اليوبي عند الجامع الموي، وركله بقدمه وقال له:
) 3 "ها قد عدنأا يا صلح الدين".(

ويؤكد صليبية الفرنأسيين ما قاله مسيو بيدو وزير خارجية فرنأسا عنههدما زاره
بعض البرلمانأيين  الفرنأسههيين وطلبههوا منههه وضهع حهد للمعركهة الهدائرة فهي

مراكش أجابهم: 
) 4"إنأها معركة بين الهلل والصليب".(

وحههزب الكتههائب وشههمعون يعتههبرون أن حههرب لبنههان هههي حههرب
صليبية :

.94-87 معركة المصير – صفحات ( )1
 – 1966 مجلة الطليعة القاهرية، مقال وليم سإليمان، عدد ديسمبر عاما ( )2

.84صفحة 
.84 القومية والغزو الفكري – ص ( )3

.310 مأسإاة مراكش – روما رولنأد – ص ( )4
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صفحة من جريدة العمل في خدمة لبنان يشرف على سإياسإتها بيير
الجميل

كما هو مكتوب في الصفحة

ما بعد سإقوط القدس:1967وقالوا عاما 
قال رانأدولف تشرشل: 

لقد كان إخراج القدس من سإيطرة السإلما حلههم المسههيحيين واليهههود علههى
السههواء، إن سإههرور المسههيحيين ل يقههل عههن سإههرور اليهههود. إن القههدس قههد
خرجت من أيدي المسههلمين، وقههد أصههدر الكنيسههت اليهههودي ثلثههة قههرارات
بضمها إلى القدس اليهودية ولههن تعههود إلههى المسههلمين فههي أيههة مفاوضههات

) 1مقبلة ما بين المسلمين واليهود. (

ًا: والصهاينة أيض
 تجمهر الجنههود حههول حههائط1967عندما دخلت قوات إسإرائيل القدس عاما 
المبكى، وأخذوا يهتفون مع موشى دايان:

هذا يوما بيوما خيبر … يالثارات خيبر.

وتابعوا هتافهم:
حطوا المشمش عالتفاح، دين محمد ولى وراح .. 

ًا: وهتفوا أيض
محمد مات .. خلف بنات ..

ًا نأبينا كل ذلك دعا الشاعر محمد الفيتورى إلى تنظيم قصيدته الرائعة مخاطب
ًا صلى الله عليه وسإلم: محمد

يا سإيدي ..
عليك أفضل الصلة والسلما ..

من أمة ُمضاعة ..
تقذفها حضارة الخراب والظلما ..

يا سإيدي … منذ ردمنا البحر بالسدود .. 
وانأتصبت ما بيننا وبينك الحدود ..

متنا ..
).2وداسإت فوقنا ماشية اليهود.. (

واسإتغلت إسإرائيل صليبية الغرب :
 تحمل لفتات في باريس، سإار1967خرج أعوانأها بمظاهرات قبل حرب اله 

تحت هذه اللفتات جان بول سإارتر، كتبت على هذه اللفتههات، وعلههى جميههع
صناديق التبرعات لسإرائيل جملة واحدة من كلمتين، هما: 

"قاتلوا المسلمين" 
فالتهب الحماس الصليبي الغربي، وتبرع الفرنأسيون بألف مليون فرنأك خلل
أربعهة أيهاما فقهط … كمها طبعهت إسإههرائيل بطاقههات معايههدات كتبههت عليهها
"هزيمة الهلل". بيعت بالمليين … لتقوية الصهاينة الههذين يواصههلون رسإههالة

).3الصليبية الوروبية في المنطقة، وهي محاربة السإلما وتدمير المسلمين (

 من الترجمة العربية.129 رانأدولف تشرشل، حرب الياما الستة – ص ( )1
.76 – ودرس من النكبة الثانأية – ص 34- ص 1 الشعب والرض – ج( )2
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.21 -20 طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية – ص ( )3
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نتساءلا هنا:
ًا صليبيًة على العالم السإلمي اسإتجابًة لظروف تاريخية هل يشن الغرب حرب
التحم فيها السإلما مع المسيحية، وانأتزع من المسيحية أممها وعواصمها ؟؟

أما أن هناك عوامل أخرى تدفع الغرب إلى شن حروبههه الصههليبية ضههد عههالم
السإلما ؟ …

يبدو من تصريحات قادة الغرب أنأهم يشهنون الحهرب علهى السإهلما لعوامهل
أخرى …

إنأهههم يرونأههه الجههدار الصههلب الههذي يقههف فههي وجههه سإههيطرتهم علههى العههالم
واسإتغللهم له ..

فهم يرونأه الجدار الوحيد أماما السإتعمار .

يقول لورنأس براون:
). 1"إن السإلما هو الجدار الوحيد في وجه السإتعمار الوربى"(

ًا : ويقول غلدسإتون رئيس وزراء بريطانأيا سإابق
ًا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة ما داما هذا القرآن موجود

) 2على الشرق . (

ويقههول الحههاكم الفرنأسههي فههي الجزائههر فههي ذكههرى مههرور مائههة سإههنة علههى
اسإتعمار الجزائر:

إنأنا لن نأنتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القههرآن، ويتكلمههون العربيههة،
ن ن وجهودهم، ونأقتلهع اللسهان العربهي م فيجب أن نأزيل القهرآن العربهي م

). 3ألسنتهم(

ويرون أن السإلما هو الجدار الذي يقف في وجه انتشار النفههوذ
الشيوعي :

مههن جريههدة "كيزيههل أوزباخسههتان"1952 أيههار عههاما 22فههي افتتاحيههة عههدد 
الجريدة اليومية للحزب الشيوعي الورباخستانأي ذكر المحرر ما يلي:

ًا. ( ) 4من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سإحق السإلما نأهائي

ويرون أنههه الجههدار الههذي يحههولا دون انتشههار المسههيحية وتمكههن
السإتعمار من العالم السإلمي :

يقول أحد المبشرين :
ًا فهي وجههه انأتشههار ًا منيعهه إن القوة الكامنة في السإلما هي التي وقفههت سإههد

).5المسيحية ، وهي التي أخضعت البلد التي كانأت خاضعة للنصرانأية(

ويقول أشعياء بومان في مقالة نأشرها في مجلة العالم السإلمي التبشيرية:
ًا. ( ًا دخل في السإلما ثم  عاد نأصرانأي ًا مسيحي ) 6لم يتفق قط أن شعب

ويرون أن السإلما هو الخطر الوحيههد أمههاما اسإههتقرار الصهههيونية
وإسإرائيل :

ًا :  يقول بن غوريون، رئيس وزراء إسإرائيل سإابق

.104 التبشير والسإتعمار – ص ( )1
.39 السإلما على مفترق الطرق، لمحمد أسإد – ص ( )2

.9/11/1962 المنار – عدد ( )3
.56 السإلما والتنمية القتصادية – جاك أوسإترى - ( )4

.201 جذور البلء – ص ( )5
 – الطبعة الرابعة.131 التبشير والسإتعمار للخالدين وفورخ – ص ( )6

الصلب  َدار الج
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) 1إن أخشى ما نأخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد. (

ًا فههي أيههدي اليهههود عههاما  ّدث ضابط عربي كبير وقع أسإههير  أن قائههد1948وح
الجيش اليهودي دعههاه إلههى مكتبههه قبيههل إطلق سإههراحه، وتلطههف معههه فههي

الحديث. 
سإأله الضابط المصري : هل أسإتطيع أن أسإأل لماذا لم تهاجموا قريههة صههور

0باهر ؟
وصور باهر قرية قريبة من القدس. 

أطرق القائد السإرائيلي إطراقة طويلههة ثههم قههال: أجيبههك بصههراحة، إنأنهها لههم
نأهاجم صور باهر لن فيها قوة كبيرة من المتطوعين المسلمين المتعصبين. 
ًا: وماذا في ذلك، لقد هجمتم على مواقع دهش الضابط المصرى، وسإأل فور

أخرى فيها قوات أكثر .. وفي ظروف أصعب ؟!.
ٍلسإههرائيلي: إن مهها تقههوله صههحيح، لكننهها وجههدنأا أن هههؤلء أجههابه القائههد ا
المتطوعين من المسلمين المتعصبين يختلفههون عههن غيرهههم مههن المقههاتلين
ًا، فالقتهال عنههدهم ليهس وظيفههة يمارسإههونأها وفهق النظاميين، يختلفون تمامه
الوامر الصادرة إليهم، بل هو هواية يندفعون إليها بحمههاس وشههغف جنههونأي،
وهم في ذلك يشههبهون جنودنأهها الههذين يقههاتلون عههن عقيههدة راسإههخة لحمايههة

إسإرائيل. 
ًا بيههن جنودنأهها وهههؤلء المتطههوعين المسههلمين. إن ًا عظيمهه ولكن هنههاك فارقهه
جنودنأا يقاتلون لتأسإيس وطههن يعيشههون فيههه، أمهها الجنههود المتطوعههون مههن
المسلمين فهم يقاتلون ليموتههوا، إنأهههم يطلبههون المههوت بشههغف أقههرب إلههى
الجنههون، وينههدفعون إليههه كههأنأهم الشههياطين، إن الهجههوما علههى أمثههال هههؤلء
مخاطرة كبيرة، يشبه الهجوما على غابة مملههوءة بههالوحوش، ونأحههن ل نأحههب
مثل هذه المغامرة المخيفة، ثم إن الهجههوما عليهههم قههد يههثير علينهها المنههاطق
الخرى فيعملون مثل عملهم، فيفسههدوا علينهها كهل شههيء، ويتحقههق لهههم مها

يريدون. 
دهش الضابط المصرى لجابة القائد السإرئيلي، لكنه تابع سإؤاله ليعرف منه

السبب الحقيقي الذي يخيف اليهود من هؤلء المتطوعين المسلمين. 
قال له: قل لي برأيك الصريح، مهها الههذي أصههاب هههؤلء حههتى أحبههوا المههوت،

ٍء معقول؟!!. وتحولوا إلى قوة ماردة تتحدى كل شي
أجابه السإرائيلي بعفوية: إنأه الدين السإلمي يها سإهيادة الضهابط. ثهم تلعثهم،

وحاول أن يخفى إجابته، فقال: 
إن هؤلء لم تتح لهم الفرصة كمهها أتيحههت لههك، كههي يدرسإههوا المههور دراسإههة
واعية تفتح عيونأهم على حقههائق الحيههاة، وتحررهههم مههن الخرافههة وشهعوذات
المتاجرين بالدين، إنأهم ل يزالون ضحايا تعساء لوعد السإلما لهم بالجنة التي

تنتظرهم بعد الموت. 
وتابع مسترسإلً: إن هؤلء المتعصبين مههن المسههلمين هههم عقههدة العقههد فههي
طريق السلما الذي يجب أن نأتعاون عليه وهم الخطر الكبير علههى كههل جهههد

يبذل لقامة علقات سإليمة واعية بيننا وبينكم. 
ًا، وكأنأه يستفز الضابط المصرى ضد ههؤلء المسههلمين، تصههور وتابع مستدرك
ًا علينا وحدنأا، بل هو خطر عليكههم أنأتههم يا سإيدي أن خطر هؤلء ليس مقتصر
ًا. إذ أن أوضاع بلدكم لن تستقر حههتى يههزول هههؤلء، وتنقطههع صههرخاتهم أيض
المنادية بالجهاد والسإتشهاد في سإبيل الله، هذا المنطق الذي يخههالف رقههى
القرن العشرين، قرن العلههم وهيئههة المههم والههرأي العههاما العههالمي، وحقههوق

النأسان. 

واختتم القائد السإرائيلي حديثه بقوله:
يا سإيادة الضههابط، أنأها سإههعيد بلقائههك، وسإههعيد بهههذا الحههديث الصههريح معههك،
ًا، لنتعههاون فههي جههو أخههوى ل يعكههره علينهها ًء قادمهه وأتمنههى أن نألتقههى لقهها

 – عدد السإبوع الثانأي من نأيسان.1955 جريدة الكفاح السإلمي لعاما ( )1
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المتعصبون من المسلمين المهووسإين بالجهاد وحههب السإتشهههاد فهي سإهبيل
) 1الله. (

ويرون أن بقاء اسإرائيل مرهون بازالة المتمسكين بالسإلما :
يقول الكاتب الصهيونأي (( إيرل بوغر )) في كتابه العهد والسيف الذي صههدر

 ما نأصه بالحرف : 1965عاما 
(( ان المبدأ الذي قاما عليه وجود اسإرائيل منذ البداية هو أن العرب ل بد أن
ًا فيجههب يبادروا ذات يوما إلى التعاون معها ، ولكي يصبح هههذا التعههاون ممكنهه
القضاء على جميع العناصر التي تغذي شعور العداء ضد اسإرائيل في العههالم

) .21العربي ، وهي عناصر رجعية تتمثل في رجال الدين والمشائخ (

ويقول اسإحاق رابيههن غههداة فههوز جيمههي كههارتر برئاسإههة الوليههات المتحههدة ،
ونأقلت قوله جميع وكالت النأباء : 

ان مشكلة الشعب اليهودي هي أن الدين السإلمي ما زال في دور العههدوان
والتوسإع ، وليس مستعدا لمواجهة الحول وان وقتا طههويل سإيمضههي قبههل أن

) .32يترك السإلما سإيفه (

*   *   *

 مجلة المسلمين – العدد الول من المجلد الثامن – شهر تموز عاما( )1
، مع بعض الختصار بما يناسإب المقاما، مع رجائنا عفو الكاتب 1963

وإخوانأه.
 ، عمر بهاء الدين الميري – طبعة 28 السإلما في معترك الحاضري ص )1(2

 .1968دار الفتح ، بيروت عاما 
 .1976 نأوفمبر 9 ) من مجلة المجتمع الكويتية / 324) العدد ( 2(3
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ًا في وجه مطامعهم فقط، بههل يعتقههدون جههازمين إنأهم ل يرون السإلما جدار
أنأه الخطر الوحيد عليهم في بلدهم. 

يقول لورانأس براون :
ًا لمثههل كان قادتنا يخوفننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الختبههار لههم نأجههد مههبرر

تلك المخاوف. 
كانأوا يخوفنا بالخطر اليهودي، والخطر اليابانأي الصفر، والخطر البلشفي. 

ا ا، أم لكنه تبين لنا أن اليههود ههم أصهدقاؤنأا، والبلشهفة الشهيوعيون حلفاؤنأ
اليابانأيون، فإن هناك دولً ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم. 

لكننا وجدنأا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في السإلما، وفههي قههدرته علههى
)1التوسإع والخضاع، وفي حيويته المدهشة. (

ونأكرر هنا قول غلدسإتون :
ًا فههي  أيههدي المسههلمين، فلههن تسههتطع أوربههة مهها داما هههذا القههرآن موجههود

) 2السيطرة على الشرق، ول أن تكون هي نأفسها في أمان. (

ويقول المستشرق غاردنأر:
) 3إن القوة التي تكمن في السإلما هي التي تخيف أوربة. (

ًا: ويقول هانأوتر وزير خارجية فرنأسا سإابق
ل يوجد مكان على سإطح الرض إل واجتاز السإلما حدوده وانأتشر فيههه، فهههو

) 4الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. (

ويقول البر مشادر:
من يدري؟! ربما يعود اليوما الذي تصبح فيه بلد الغرب مهههددة بالمسههلمين،

يهبطون إليها من السماء، لغزو العالم مرة ثانأية، وفي الوقت المناسإب. 

ويتابع:
ًا، لكن المارات الدالة على هذه الحتمهالت كهثيرة .. ولهن تقهوى لست متنبئ

الذرة ول الصواريخ على وقف تيارها. 
ن أقبهل بعهد إن المسلم قد اسإتيقظ، وأخذ يصرخ، ها أنأذا، إنأني لم أمهت، ول

) 5اليوما أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها. (
ويقول أشعيا بومان في مقال نأشره في مجلة العالم السإلمي التبشيرية:

ًا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي مههن السإههلما، لهههذا إن شيئ
ًا، بههل إن الخوف أسإباب، منها أن السإلما منذ ظهر في مكة لم يضعف عههددي
أتباعه يههزدادون باسإههتمرار، مههن أسإههباب الخههوف أن هههذا الههدين مههن أركههانأه

) 6الجهاد. (

ويقول أنأطونأي نأاتنج في كتابه "العرب" :

، لورانأس بروان نأقلً عن التبشير والسإتعمار، 10 المجلد الثامن صحفة ( )1
.184صفحة 

.39 السإلما على مفترق الطرق – ص ( )2
 – طبعة رابعة.36 التبشير والسإتعمار – ص ( )3

.18 الفكر السإلمي الحديث، وصلته بالسإتعمار الغربي، ص ( )4
 لم هذا الرعب كله من السإلما – للسإتاذ جودت سإعيد.( )5

.131 التبشير والسإتعمار - ( )6

الوحيد  العدو
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منذ أن جمع محمد صلى الله عليه وسإلم أنأصاره فههي مطلههع القههرن السههابع
الميلدي، وبدأ أول خطوات النأتشار السإلمي، فإن علههى العههالم الغربههي أن

)1يحسب حساب السإلما كقوة دائمة، وصلبة، تواجهنا عبر المتوسإط. (

وصرح سإالزار في مؤتمر صحفي قائلً:
ُيحدثه المسههلمون حيههن إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن 

يغيرون نأظاما العالم. 
فلما سإأله أحد الصحفيين: لكن المسلمين مشغولون بخلفاتهم ونأزاعههاتهم ،

) 2أجابه: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلفهم إلينا. (

:1952ويقول مسؤول في وزارة الخارجية الفرنأسية عاما 
ًا على أوربة فيما يبدو لي، إن الخطههر الحقيقههي الههذي ليست الشيوعية خطر
ًا هو الخطر السإلمي، فالمسلمون عالم مسههتقل ًا وعنيف ًا مباشر يهددنأا تهديد
كل السإتقلل عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخههاص بهههم.
ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعههد عههالم
جديد، دون حاجة إلههى إذابههة شخصههيتهم الحضههارية والروحيههة فههي الحضههارة
الغربية، فإذا تهيأت لهم أسإباب النأتاج الصناعي في نأطاقه الواسإع، انأطلقههوا
في العالم يحملون تراثهم الحضههاري الثميههن، وانأتشههروا فههي الرض يزيلههون

منها قواعد الحضارة الغربية، ويقذفون برسإالتنا إلى متاحف التاريخ. 
وقد حاولنا نأحههن الفرنأسههيين خلل حكمنهها الطويههل للجزائههر أن نأتغلههب علههى
شخصية الشعب المسلمة، فكان الخفاق الكامههل نأتيجههة مجهوداتنهها الكههبيرة

الضخمة. 
إن العههالم السإههلمي عملق مقيههد، عملق لههم يكتشههف نأفسههه حههتى الن
ًا، فهو حائر، وهو قلق، وهو كاره لنأحطاطه وتخلفه، وراغب رغبًة ًا تام اكتشاف

يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن، وحرية أوفر …
ي نأفسهه الرغبهة فهي عهدما    فلنعط هذا العالم السإلمي ما يشاء، ولنقهو ف
النأتاج الصناعي، والفني ، حتى ل ينهض، فإذا عجزنأا عن تحقيق هذا الهههدف،
ًا، وتحرر العملق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه، بإبقاء المسلم متخلف
فقد بؤنأا بإخفاق خطير، وأصبح خطر العالم العربي،وما وراءه مههن الطاقههات
ًا ينتهههي بههه الغههرب،وتنتهههي معههه وظيفتههه ًا داهمهه السإههلمية الضههخمة خطههر

) 3الحضارية كقائد للعالم . (

ويقول مورو بيرجر في كتابه "العالم العربي المعاصر": 
ًا عههن وجههود إن الخههوف مههن العههرب، واهتمامنهها بالمههة العربيههة، ليههس نأاتجهه

البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب السإلما . 
ى قهوة يجب محاربهة السإهلما، للحيلولهة دون وحهدة العهرب، الهتي تهؤدي إل

ًا مع قوة السإلما وعزته وانأتشاره.  العرب، لن قوة العرب تتصاحب دائم
)4إن السإلما يفزعنا عندما نأراه ينتشر بيسر في القارة الفريقية. (

ويقول هانأوتو وزير خارجية فرنأسا :
ًا مههن رغم انأتصارنأا على أمة السإههلما وقهرههها، فههإن الخطههر ل يههزال موجههود
انأتهفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنأزلناهها بههم لن همتههم لهم

) .5تخمد بعد… (

 وليم بولك. الوليات المتحدة والعالم الغربي – والفقومية والغزو الفكر ( )1
.42ص 

.22 جند الله ص ( )2
.29/6/1963 مجلة روز اليوسإف في عددها الصادر بتاريخ ( )3

.19 الفكر السإلمي وصلته بالسإتعمار الغربي – ص ( )4
.19 الفكر السإلمي وصلته بالسإتعمار الغربي – ص ( )5
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بعد اسإتقللا الجزائر ألقى أحد كبار المستشرقين محاضرة فههي
مدريد عنوانها: لماذا كنا نحاولا البقاء في الجزائر. 

أجاب على هذا السؤال بشرح مستفيض ملخصه :
إنأنا لم نأكن نأسخر النصف مليون جندي من أجل نأبيذ الجزائههر أو صههحاريها ..

أو زيتونأها ..
إنأنا كنا نأعتبر أنأفسنا سإور أوربا الذي يقف فههي وجهه زحهف إسإههلمي محتمهل
يقوما بههه الجزائريههون وإخهوانأهم مهن المسهلمين عهبر المتوسإهط، ليسههتعيدوا
النأدلس التي فقدوها، وليدخلوا معنا في قلب فرنأسا بمعركههة بههواتيه جديههدة

ينتصرون فيها، ويكتسحون أوربا الواهنة، ويكملون ما كانأوا قد عزموا عليه 
أثناء حلم المويين بتحويل المتوسإط إلى بحيرة إسإلمية خالصة. 

) 1من أجل ذلك كنا نأحارب في الجزائر. (

 ذكههرت إذاعههة لنههدن1974في أولا الشهر الحادي عشر من عاما 
واجتمههاعهمساء زيارة وزير خارجية فرنسا سإوفانيارك لسإرائيل. 

بقياداتها ، بعد أن اجتمع في بيروت برئيس منظمة التحرير الفلسههطينية. مهها
جرى في آخر اجتماع عقد بين القادة السإرائيليين وسإوفانأيارك ، وانأتقاداتهم
للسياسإههة الفرنأسههية لنأههها تقههف إلههى جههانأب العههرب ضههد اسإههرائيل ، وتؤيههد
اجموا سإههوفانأيارك شخصهيا لنأهه اجتمهع بياسإهر عرفهات . الفلسهطينيين ، وه
عندها غضب وزير الخارجية الفرنأسية وصرخ في وجوههم : إمهها أن تعههترفوا

بمنظمة التحرير ، أو أن يعلن العرب كلهم عليكم الجهاد ..
والعجب أن اذاعة لندن لم تعد إلى اذاعههة هههذا الخههبر مههرة أخههرى ، كمهها أن

جميع اذاعات العرب لم تذكره .
ًا مههن أن يههثير عههداء ففرنأسا حين تتحرك إلى جانأب العرب ل تتحرك إل خوفهه
العالم الغربي للعرب روح الجهاد في المسلمين ، فيعلنوه ويشنوا حربا علهى
الحضارة الغربية تؤدي إلى دمار الغرب ويقظة المسلمين وهذا وحههده كههاف

أن يدفع فرنأسا إلى مهادنأتهم ودعوة الخرين لمهادنأتهم !!! .

 بمناسإههبة افتتههاح مهرجههان10/4/1976قالت اذاعههة لنههدن صههباح 
العالم السإلمي في لندن : 

ان الشعور العاما السائد في الغرب أن المسههيحية اذا لههم تغيههر موقفههها مههن
السإلما بحيث تتعاون معه للقضاء على الشر في العالم ، ل أن تعتبر السإلما
مصدرا من مصادر الشر ، إن لم تفعههل ذلههك فههان المسههتقبل ل يههؤذن بخيههر

بالنسبة للمسيحية والعالم .

*   *   *

كيف يعملون إذن :
ليس أمامهم إل حل واحد هو تدمير السإلما.

"ها قد هبت النصرانأية والموسإوية لمقاتلة المحمدية. وهما تأملن أن تتمكنهها
) 2من تدمير عدوتهما".(

.1963 جريدة الياما – سإنة ( )1
.44 اسإتعباد السإلما – ص ( )2

السإلما  دمروا
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يقول غاردنأر:
)1إن الحروب الصليبية لم تكن لنأقاذ القدس، إنأها كانأت لتدمير السإلما. (

ونشيد جيوش السإتعمار كان يقولا:
أنأا ذاهب لسحق المة الملعونأة...

لحارب الديانأة السإلمية...
ولمحو القرآن بكل قوتى.

،67وشعار "قاتلوا المسلمين" الذي وزعته إسإرائيل في أوربا عند حرب الههه 
ًا ل نأظير له في دول الغرب كلها … لقى تجاوب

يقول فيليب فونأداسإي:
إن من الضروري لفرنأسا أن تقاوما السإلما في هذا العالم وأن تنتهج سإياسإة

) 2عدائية للسإلما، وأن تحاول على القل إيقاف انأتشاره. (

يقول المستشرق الفرنأسي كيمون في كتابه "باثولوجيا السإلما":
ًا، بل ًا ذريع "إن الديانأة المحمدية جذاما تفشى بين الناس، وأخذ يفتك بهم فتك
هو مرض مريع، وشلل عههاما، وجنههون ذهههولي يبعههث النأسههان علههى الخمههول
والكسل، ول يههوقظه مههن الخمههول والكسههل إل ليههدفعه إلههى سإههفك الههدماء،
والدمان على معاقرة الخمور، وارتكههاب جميههع القبائههح. ومهها قههبر محمههد إل
عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين، فيأتون بمظههاهر الصههرع
والذهول العقلي إلى ما ل نأهايههة، ويعتههادون علههى عههادات تنقلههب إلههى طبههاع

أصيلة، ككراهة لحم الخنزير، والخمر والموسإيقي. 
إن السإلما كله قائم على القسوة والفجور في اللذات. 

ويتههابع هههذا المستشههرق المجنههون: اعتقههد أن مههن الههواجب إبههادة ُخمههس
المسلمين، والحكم على الباقين بالشههغال الشههاقة، وتههدمير الكعبههة، ووضههع

) 3قبر محمد وجثته في متحف اللوفر. (
 ويبدو أن قائد الجيوش النأكليزية في حملة السودان قد طبق هذه الوصههية،
فهجههم علههى قههبر المهههدى الههذي سإههبق لههه أن حههرر السههودان وقتههل القائههد
النأكليزي غوردون، هجم القائد النأكليزي على قبر المهدي، ونأبشه، ثم قطههع

)4رأسإه وأرسإله إلى عاهر إنأكليزي وطلب إليه أن يجعله مطفأة لسجائره. (

صّرح الكاردينال بور - كاردينال برلين - لمجلهة تهابلت النأكليزيهة الكاثوليكيهة
 بعد أن رعى صلة المسيحيين مع اليهود في1967يوما سإقوط القدس عاما 

كنيس يهودي لول مرة  في تاريخ المسيحية قال : إن المسيحيين ل بد لهههم
)5من التعاون مع اليهود للقضاء على السإلما وتخليص الرض المقدسإة . (

قال لويس التاسإع ملك فرنأسا الذي أسإههر فههي دار ابههن لقمههان بالمنصههورة ،
في وثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية في باريس :

إنأههه ل يمكهن النأتصههار علهى المسههلمين مهن خلل حهرب وانأمها
يمكن النأتصار عليهم بواسإطة السياسإة باتباع ما يلي : 

.201 – جذور البلء ص 115 التبشير والسإتعمار ص ( )1
 السإتعمار الفرنأسي في أفريقيا السوداء، تأليف فيليب فونأداسإى – ص( )2

2.
، والفكر409- ص 2 ، وتاريخ الماما ج321 – ص 1 التجاهات الوطنية ج( )3

.192، والقومية  والغزو الفكري – ص 51السإلمي الحديث ص 
.222 القومية والغزو الفكري، ص ( )4
 .4() نأشرة التعايش المشبوه – ص 5
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إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين ، واذا حههدثت فليعمههل علههى
توسإيع شقتها مهها أمكههن حههتى يكههون هههذا الخلف عههاملً فههي اضههعاف

المسلمين .
. عدما تمكين البلد السإلمية والعربية أن يقوما فيها حكم صالح
إفسههاد أنأظمههة الحكههم فههي البلد السإههلمية بالرشههوة والفسههاد

والنساء ، حتى تنفصل القاعدة عن القمة .
الحيلولة دون قياما جيش مؤمن بحق وطنه عليههه ، يضههحي فههي

سإبيل مبادئه .
. العمل على الحيلولة دون قياما وحدة عربية في المنطقة
العمل على قياما دولة غربية في المنطقة العربية تمتههد مهها بيههن

ًا ، وتمتههد حههتى تصههل إلههى ًا ، انأطاكية شمالً ، ثم تتجه شههرق غزة جنوب
) .11الغرب (

*   *   *

بعد فشل الحروب الصليبية الولى التي اسإتمرت قرنأين كاملين في القضههاء
على السإلما، قاموا بدراسإة واعية لكيفية القضاء على السإلما وأمته، وبدؤوا

منذ قرنأين يسعون بكل قوة للقضاء على السإلما. 

كانأت خطواتهم كما يلي:

أولً: القضاء على حكم السإلمي :
 بإنأهاء الخلفة السإلمية المتمثلههة بالدولههة العثمانأيههة، الههتي كههانأت رغههم بعههد
حكمها عن روح السإلما، إل أن العداء كانأوا يخشون أن تتحول هذه الخلفههة

من خلفة شكلية إلى خلفة حقيقية تهددهم بالخطر. 
ي سإهقوط تركيها كانأت فرصتهم الذهبية التي مهدوا لها طوال قرن ونأصف ه

مع حليفتها ألمانأيا خاسإرة في الحرب العالمية الولى. 
دخلت الجيوش النأكليزية واليونأانأية، واليطاليههة، والفرنأسههية أراضههي الدولههة

العثمانأية، وسإيطرت على جميع أراضيها، ومنها العاصمة اسإتانأبول. 
ولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان لعقههد صههلح بيههن المتحههاربين اشههترطت
إنأكلترا على تركيا أنأها لن تنسحب من أراضيها إل بعد تنفيذ الشروط التالية: 

I-إلغاء الخلفههة السإههلمية، وطههرد الخليفههة مههن تركيهها ومصههادرة
أمواله. 

II- .أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوما بها أنأصار الخلفة
III- .أن تقطع تركيا صلتها بالسإلما

 من خطبة أمير الحاج المصري 1975 آذار 5 آخر سإاعة ، 2106  العدد )1(1
 الوزير أحمد كمال وزير الري المصري .1975لعاما 

السإلما   لتدمير خططهم
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IV-ًا بههدلً مههن دسإههتورها المسههتمد مههن ًا مههدنأي أن تختار لههها دسإههتور
)1أحكاما السإلما. (

فنفذ كمال أتاتورك الشروط السابقة، فانأسحبت الدول المحتلة من تركيا. 
ولمهها وقههف كههرزون وزيههر خارجيههة إنأكلههترا فههي مجلههس العمههوما البريطههانأي
يستعرض ما جرى مع تركيا، احتج بعض النواب النأكليز بعنف علههى كههرزون،
واسإتغربوا كيف اعترفت إنأكلترا باسإتقلل تركيا، التي يمكن أن تجمههع حولههها

الدول السإلمية مرة أخرى وتهجم على الغرب. 
فأجاب كرزون: لقد قضينا على تركيا، التي لن تقوما لها قائمههة بعههد اليههوما ..

لنأنا قضينا على قوتها المتمثلة في أمرين: السإلما والخلفة. 
)2فصفق النواب النأكليز كلهم وسإكتت المعارضة . (

ًا: القضاء على القرآن ومحوه: ثاني
لنأهههم كمهها سإههبق أن قلنهها يعتههبرون القههرآن هههو المصههدر السإاسإههي لقههوة
ًا يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهم.  المسلمين، وبقاؤه بين أيديهم حي
ًا، فلن تسههتطيع أوربههة السههيطرة يقول غلدسإتون: ما داما هذا القرآن موجود

)3على الشرق، ول أن تكون هي نأفسها في أمان. (

ويقول المبشر وليم جيفورد بالكراف:
متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلد العرب، يمكننا حينئذ أن نأرى العربههي

ًا عن محمد وكتابه. ( ) 4يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيد

ويقول المبشر تاكلي: 
يجب أن نأستخدما القرآن، وهو أمضى سإلح في السإلما، ضد السإلما نأفسه،
ًا، يجههب أن نأههبين للمسههلمين أن الصههحيح فههي القههرآن حتى نأقضى عليه تمام

ًا. ( ًا، وأن الجديد فيه ليس صحيح )5ليس جديد

ويقول الحاكم الفرنأسي في الجزائر بمناسإبة مرور مائة عاما علههى احتللههها:
يجب أن نأزيل القرآن العربههي مههن وجههودهم .. ونأقتلههع اللسههان العربههي مههن

) 6ألسنتهم، حتى نأنتصر عليهم. (

وقد أثار هذا المعنى حادثًة طريفههًة جههرت فهي فرنأسها، وههي إنأههها مههن أجههل
القضاء على القرآن في نأفوس شباب الجزائر قامت بتجربههة عمليههة، قههامت
بانأتقاء عشر فتيات مسههلمات جزائريهات، أدخلتههن الحكومههة الفرنأسههية فهي
المدارس الفرنأسية، وألبستهن الثياب الفرنأسية، ولقنتهن الثقافة الفرنأسههية،

ًا.  وعلمتهن اللغة الفرنأسية، فأصبحن كالفرنأسيات تمام
ا أت لههن حفلهة تخهرج رائعهة دعهى إليه ًا من الجههود هي وبعد أحد عشر عام
الوزراء والمفكههرون والصههحفيون … ولمهها ابتههدأت الحفلههة، فههوجيء الجميههع

بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسإهن السإلمي الجزائري …
فثارت ثائرة الصحف الفرنأسية وتساءلت: مههاذا فعلههت فرنأسهها فههي الجزائههر

ًا !؟ إذن بعد مرور مائة وثمانأية وعشرين عام
أجاب لكوسإت، وزير المستعمرات الفرنأسههى: ومههاذا أصههنع إذا كههان القههرآن

)7أقوى من فرنأسا؟!!.(
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ًا: تدمير أخلقا المسلمين، وعقولهم، وصلتهم بههالله، وإطلقا ثالث
شهواتهم:

يقول مرماديوك باكتول: 
إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العههالم الن بنفههس السههرعة

ًا.  التي نأشروها بها سإابق
بشرط أن يرجعوا إلى الخلق التي كههانأوا عليههها حيههن قههاموا بههدورهم الول،

) 1لن هذا العالم الخاوي ل يستطيع الصمود أماما روح حضارتهم. (

يقول صموئيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القههدس للمبشههرين
 ما: 1935المنعقد عاما  

إن مهمة التبشير التي نأدبتكم دول المسيحية للقياما بها فههي البلد المحمديههة
ليسههت فههي إدخههال المسههلمين فههي المسههيحية، فههإن فههي هههذا هدايههة لهههم
ًا ل صههلة ًا ، إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من السإلما ليصبح مخلوق وتكريم
له بالله ، وبالتالي ل صلة تربطه بالخلق التي تعتمد عليها المم في حياتههها،
ولذلك تكونأون بعملكم هذا طليعة الفتح السإتعماري في الممالك السإلمية ،
لقد هيأتم جميع العقول في الممالك السإههلمية لقبههول السههير فههي الطريههق
الذي سإعيتم له ، أل يعرف الصلة بالله، ول يريد أن يعرفها، أخرجتم المسههلم
من السإلما، ولههم تههدخلوه فههي المسههيحية، وبالتههالي جههاء النشههء السإههلمي
ًا لمهها أراده لههه السإههتعمار، ل يهتههم بعظههائم  المههور، ويحههب الراحههة، مطابقهه
والكسههل، ويسههعى للحصههول علههى الشهههوات بههأي أسإههلوب، حههتى أصههبحت
الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا جمع
المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسإمى المراكز ففي سإبيل الشهوات .. إنأه يجههود
بكل شيء للوصول إلى الشهههوات، أيههها المبشههرون: إن مهمتكههم تتههم علههى

) 2أكمل الوجوه. (

ويقول صموئيل زويمر نأفسه في كتاب الغارة على العالم السإلمي :
إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مزيتان، مزية هدما ، ومزية بناء 
أما الهدما فنعني به انأتزاع المسلم من دينه، ولو بدفعه إلى اللحاد .. 

وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضههد
) 3قومه. (

ويقولون إن أهم السإههاليب للوصههول إلههى تههدمير أخلق المسههلم وشخصههيته
يمكن أن يتم بنشر التعليم العلمانأي. 

يقول المبشر تكلى:
ًا مههن يجب أن نأشجع إنأشاء المدارس على النمط الغربي العلمانأي، لن كهثير
المسههلمين قههد زعههزع اعتقههادهم بالسإههلما والقههرآن حينمهها درسإههوا الكتههب

) 4المدرسإية الغربية وتعلموا اللغات الجنبية. (

ويقول زويمر: ماداما المسلمون ينفرون من المههدارس المسههيحية فل بههد أن
نأنشيء لهم المدارس العلمانأية، ونأسهل التحاقهم بههها، هههذه المههدارس الههتي

) 5تساعدنأا على القضاء على الروح السإلمية عند الطلب. (

يقول جب: لقد فقههد  السإههلما سإههيطرته علههى حيههاة المسههلمين الجتماعيههة،
ًا حتى انأحصرت فههي طقههوس محههددة، ًا فشيئ وأخذت دائرة نأفوذه تضيق شيئ
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ًا عههن غيههر وعههي وانأتبههاه، وقههد مضههى هههذا وقد تم معظم هذا التطور تدريجي
التطور الن إلى مدى بعيد، ولم يعد من الممكن الرجوع فيه، لكن نأجاح هههذا
ٍد علهى القههادة والزعمههاء فههي العههالم السإههلمي، ٍد بعيهه التطور يتوقف إلى حهه
وعلى الشباب منهم خاصة. كل ذلك كان نأتيجة النشههاط التعليمههي والثقههافي

) 1العلمانأي. (

ًا: القضاء على وحدة المسلمين: رابع
يقول القس سإيمون: 

إن الوحدة السإلمية تجمع آمال الشعوب السإههلمية، وتسههاعد التملههص مههن
السيطرة الوربية، والتبشير عامل مهم في كسر شههوكة هههذه الحركههة، مههن

)2أجل ذلك يجب أن نأحّول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة السإلمية. (
ويقول المبشر لورنأس براون: 

إذا اتحد المسههلمون فهي إمبراطوريهة عربيهة، أمكهن أن يصههبحوا لعنهًة علهى
ًا نأعمههة لههه، أمهها إذا بقههوا متفرقيههن، ًا، أو أمكن أن يصههبحوا أيضهه العالم وخطر

) 3فإنأهم يظلون حينئذ بل وزن ول تأثير. (

ويكمل حديثه:
يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين، ليبقوا بل قوة ول تأثير.

)4ويقول أرنأولد توينبى في كتابه السإلما والغرب والمستقبل: (
إن الوحدة السإلمية نأائمههة، لكههن يجههب أن نأضههع فههي حسههابنا أن النههائم قههد

يستيقظ.

وقد فرح غابرائيههل هههانأوتو وزيههر خارجيههة فرنأسهها حينمهها انأحههل ربههاط تههونأس
الشديد بالبلد السإلمية، وتفلتت روابطه مههع مكههة، ومههع ماضههيه السإههلمي،
حين فرض عليه الفرنأسيون فصل السلطة الدينية عههن السههلطة السياسإههية.

)5 (

من أخطر ما نأذكره من أخبار حول هذه النقطة هو ما يلي:
 عقد مؤتمر أوربى كههبير ، ضههم أضههخم نأخبههة مههن المفكريههن1907في سإنة 

والسياسإيين الوربيين برئاسإة وزير خارجية بريطانأيا الههذي قههال فههي خطههاب
الفتتاح:

إن الحضارة الوروبية مهههددة بههالنأحلل والفنههاء، والههواجب يقضههى علينهها أن
نأبحث في هذا المؤتمر عن وسإيلة فعالة تحول دون انأهيار حضارتنا. 

ًا من الدراسإة والنقاش. واسإتمر المؤتمر شهر
واسإههتعرض المههؤتمرون الخطههار الخارجيههة الههتي يمكههن أن تقضههى علههى

الحضارة الغربية الفلة، فوجدوا أن المسلمين هم أعظم خطر يهدد أوربة. 
فقرر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها لمنههع إيجههاد أي اتحههاد
أو اتفاق بيههن دول الشههرق الوسإههط، لن الشههرق الوسإههط المسههلم المتحههد

يشكل الخطر الوحيد على مستقبل أوربة. 
ًا قرروا إنأشاء قومية غربيههة معاديههة للعههرب والمسههلمين شههرقي قنههاة وأخير

السويس، ليبقى العرب متفرقين. 
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وبذا أرسإت بريطانأيا أسإس التعاون والتحههالف مههع الصهههيونأية العالميههة الههتي
) 6كانأت تدعو إلى إنأشاء دولة يهودية في فلسطين. (

ًا: تشكيك المسلمين بدينهم: خامس
في كتاب مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين يقول: 

ّدعون أن في السإلما ما يلبى كل حاجة اجتماعية في البشر، إن المسلمين ي
) 2فعلينا نأحن المبشرين أن نأقاوما السإلما بالسإلحة الفكرية والروحية. (

ًا لذلك وضعت كتب المستشرقين المتربصين بالسإلما، التي ل تجد فيها تنفيذ
إل الطعن بالسإلما، والتشكيك بمبادئه، والغمز بنبيه محمههد صههلى اللههه عليههه

وسإلم.

ًا: إبقاء العرب ضعفاء: سإادسإ
يعتقد الغربيون أن العرب هم مفتاح المة السإلمية يقول مههورو بيرجههر فههي

كتابه "العالم العربي": 
ًا أن قوة العرب تعني قههوة السإههلما فليههدمر العههرب ليههدمروا لقد ثبت تاريخي

بتدميرهم السإلما. 

ًا: إنشاء ديكتاتوريات سإياسإية في العالم السإلمي: سإابع
يقول المستشرق و. ك. سإميث المريكي، والخبير بشؤون الباكستان: 

إذا أعطى المسلمون الحرية في العالم السإلمي، وعاشوا في ظههل أنأظمههة
ديمقراطية، فإن السإلما ينتصر في هذه البلد، وبالديكتاتوريات وحدها يمكههن

الحيلولة بين الشعوب السإلمية ودينها. 
وينصح رئيس تحرير مجلة تايم في كتابه "سإفر آسإيا" الحكومة المريكيههة أن
تنشئ في البلد السإلمية ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عودة السإههلما
إلى السيطرة على المة السإلمية، وبالتالي النأتصار على الغههرب وحضههارته

)3واسإتعماره. (

لكنهم ل ينسوا أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة حتى ل تتفجر. 

يقول هانأوتو وزير خارجية فرنأسا:
ًا في أفكار المقهورين الذين أتعبتهم النكبههات الههتي إن الخطر ل يزال موجود

) 4أنأزلناها بهم، لكنها لم تثبط من عزائهم. (

ًا: إبعههاد المسههلمين عههن تحصههيل القههوة الصههناعية ومحاولههة ثامن
إبقائهم مستهلكين لسلع الغرب:

 إن الخطههر1952يقول أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنأسههية عههاما 
ًا هو الخطر السإلمي …  ًا عنيف ًا مباشر الحقيقي الذي يهددنأا تهديد

ويتابع:
فلنعط هذا العالم ما يشاء، ولنقو في نأفسه عدما الرغبة في النأتاج الصناعي
والفني ، فإذا عجزنأا عن تحقيق هذه الخطة، وتحرر العملق من عقدة عجزه
الفنههي والصههناعي، أصههبح خطههر العههالم العربههي ومهها وراءه مههن الطاقههات
ًا ينتهي به الغرب ، وينتهي معه دوره القيههادي ًا داهم السإلمية الضخمة، خطر

) 5في العالم. (
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ًا: سإعيهم المستمر لبعههاد القههادة المسههلمين القويههاء عههن تاسإع
اسإههتلما الحكههم فههي دولا العههالم السإههلمي حههتى ل ينهضههوا

بالسإلما:
يقول المستشرق البريطانأي مونأتجومري وات فههي جريههدة التههايمز اللندنأيههة،

:1968في آذار من عاما 
إذا وجد القائد المناسإب، الذي يتكلم الكلما المناسإب عن السإلما، فههإن مههن
الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القههوى السياسإههية العظمههى فههي العههالم

) 1مرة أخرى.(
ويقول جب:

إن الحركات السإلمية تتطور عادة بصورة مذهلة، تدعو إلى الدهشههة، فهههي
ًا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها مهها يههدعوهم إلههى ًا مفاجئ تنفجر انأفجار
السإترابة في أمرههها، فالحركههات السإههلمية ل ينقصههها إل وجههود الزعامههة، ل

)2ينقصها إل ظهور صلح الدين جديد. (

وقد سإبق أن ذكرنأا قول بن غوريون رئيس وزراء إسإرائيل السابق:
" إن أخشى ما نأخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد جديد".

كما ذكرنأا قول سإالزار، ديكتاتور البرتغال السابق: 
أخشى أن يظهر من بينهم رجل يوجه خلفاتهم إلينا. 

ًا: إفساد المرأة، وإشاعة النحراف الجنسي: عاشر
تقول المبشرة آن ميليغان:

لقد اسإتطعنا أن نأجمع في صههفوف كليههة البنههات فهي القههاهرة بنههات آبههاؤهن
باشاوات وبكوات، ول يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيههه مثههل هههذا العههدد
من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحى، وبالتالي ليس هناك من طريق

)3أقرب إلى تقويض حصن السإلما من هذه المدرسإة. (

ماذا يعنون بذلك ؟ إنأهم يعنون أنأهم بإخراج المرأة المسلمة من دينههها يخههرج
ًا وتصههبح أداة تههدمير قويههة الجيل الذي تربيه ويخرج  معها زوجها وأخوها أيض
لجميع قيم المجتمع السإلمي الذي يحاولون تههدميره وإلغههاء دوره الحضههاري

من العالم .

حكى قادما من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونأية تدعو الشباب العربههي
ًا على شاطئ البحر بحملت منظمة وهادئة إلى الختلط باليهوديات وخصوص
وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلء الشباب إلى الزنأا بهن، وأن السلطات اليهودية
تلحق جميع الشباب الذين يرفضون هذه العروض، بحجة أنأهم من المنتميههن
ُتدخل إلى الضههفة الغربيههة إل الفلما الجنسههية للحركات الفدائية ، كما أنأها ل 
ًا، وكذلك تفتح على مقربة من المعامل الكبيرة الههتي يعمههل فيههها الخليعة جد
ًا، كل ذلك مههن أجههل ًا للدعارة مجانأية تقريب العمال  العرب الفلسطينيون دور
تدمير أخلق أولئك الشباب، لضمان عدما انأضمامهم إلههى حركههات المقاومههة

في الرض المحتلة. 

*   *   *
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ظهرت في السنوات الربع ألخيرة بعض المواقف فههي الغههرب تتميههز بههروح
العتدال ، وتدعو إلههى التأمههل . سإنسههتعرض هههذه المواقههف ، ثههم نأحلههل مهها

تعنيه ..

أذاعت إذاعة صوت العرب الخبر التالي : 
قررت الحكومة الفرنأسية ما يلي :

منح الديانأة السإلمية فترة إذاعية في إذاعتها .
فتح مساجد في المشافي والسجون الفرنأسية .

منح العمال المسلمين إجازات بمناسإبة العياد السإلمية .

 مهرجان اسإمه مهرجان العالم السإلمي .1976أقيم في لندن في نأيسان 
حدد المدير العاما للمهرجان بول كيلر أهداف المهرجان كما يلي :

ًا ، ومههن هنهها كههان رحيلههه ًا وروحيهه ًا ثقافيهه إن النأسان في الغرب يعههانأي فراغهه
ًا عن ثقافة جديههدة المستمر إلى الشرق على صورة موجات (( هيبية )) باحث

يواجه بها أزمته الروحية التي يعانأي منها .

يقول مدير المهرجان :
أنأا أعتقد أن العصر الذي نأعيش فيه هو عصر التجاه إلههى حضههارة الشههرق ،
والسإلما بصورة خاصههة لههم يتجههه إليههه الغههرب ، وهههو أغنههى حضههارة بههالقيم
الروحية . فقلت لماذا ل نأقيم هذا التصال الثقافي والحضاري مههع السإههلما ،
وخاصة وأن الدول السإلمية بدأت تفرض نأفسها على العالم بشتى الصور ..

لذلك فكرنأا بإقامة مهرجان العالم السإلمي .

ويقههول : يجههب اقتلع التعصههب ضههد الحضههارة السإههلمية ، ونأحههن نأتوقههع أن
يساهم المهرجان بهذه العملية .

ويقول : إن الغاية من المهرجان هههي إيصههال القيههم السإههلمية إلههى جمههاهير
الشعب البريطانأي ، وانأنا نأتوقع أن يجري نأقاش واسإع حول القيههم السإههلمية
أثناء فترة المهرجان ، وهي فترة طويلة – ثلثة أشهر – وهكذا تتهيهأ الفرصهة
لشههرح القيههم السإههلمية بصههورة وافيههة ، وان الفرصههة الههتي سإههتتاح لعلمههاء
المسلمين والمختصين لشههرح الحضههارة السإههلمية وإبرازههها ، ومحاولههة مههد

الجسور بين الشرق والغرب سإتكون كبيرة . 
وهذه هي المناسإبة الحقيقية ل زالة الشههبهات الههتي فرضههت علههى الحضههارة
السإلمية من مجموعههة مههن المتعصههبين المسههيحيين واليهههود ، وقصههة تعههدد
الزوجات في السإههلما واحههدة مههن تلههك القصههص الههتي تشههرح للههرأي العههاما

) .11البريطانأي من قبل (

 المستشرق الصهيونأي النأكليزي المشهور1976في دراسإة نأشرها في عاما 
برنأارد لويس تحت عنوان (( عودة السإلما )) وبعد مقدمات تحليليههة واسإههعة

للحركات السإلمية في العالم السإلمي يقول :
مما تقدما تبرز نأتائج عامة محددة : فالسإههلما ل يههزال الشههكل الكههثر فعاليههة
في الرأي العاما فههي دول العههالم السإههلمي ، وهههو يشههكل اللههون السإاسإههي
لجماهير ، وتزداد فعاليته كلما كانأت أنأظمههة الحكههم أكههثر شههعبية . أي قائمههة
على أسإاس اعطاء الحرية للشعوب ، ويمكن للمرء أن يدرك الفرق الواضههح
بين أنأظمة الحكم الحاليههة ، وبيههن القيههادات السياسإههية ذات الثقافههة الغربيههة
ن التي أبعهدت عهن الحكههم . والهتي حكمهت حهتى عشهرات قليلهة مضههت م

السنين .
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انأت يسهارية ، وكلمات التصقت الحكومات أكثر بعامهة النهاس ، حهتى ولهو ك
فانأها تصبح أكثر إسإلمية . ولقد بنيت مساجد في ظل أحد أنأظمة الحكم في
منطقة المواجهة مع اسإرائيل خلل ثلث سإنوات أكثر مما بني في السههنوات

الثلثين التي سإبقتها .
إن السإلما قوي جدا ، إل أنأه ل يزال قوة غير موجّهههة فههي ميههدان السياسإههة

الداخلية .
وهو يبرز كعامل أسإاسإي محتمل في السياسإة الدولية ، وقد جرت محههاولت
كثيرة في سإبيل سإياسإة تضامن إسإلمي أو جامعة إسإلمية للدول السإههلمية
ال أنأها أخفقت كلها في تحقيههق تقههدما نأحههو إقامههة هههذا التضههامن . وان أحههد
السإباب المهمة هو عجز الذين قاموا بهههذه المحههاولت فههي اقنههاع الشههعوب

السإلمية بجدية ما يريدون .
ول يزال المجال مفتوحا لبروز قيادات أكثر اقناعا وان هناك أدلهة كافيهة فهي
كل الدول السإلمية قائمة فعل تدل على الشوق العميق الذي تكنه الشعوب

السإلمية لمثل هذه القيادة ، والسإتعداد العظيم للتجاوب معها .
إن غياب القيادة العصرية المثقفة ، القيادة التي تخهدما السإهلما بمها يقتضههيه
ّيد حركههة السإههلما كقههوة العصر من تنظيم وعلم . ان غياب هذه القيادة قد ق
منتصرة ، ومنع غياُب القيادة العصرية المثقفههة الحركههات السإههلمية مههن أن
ًا خطيرا على السلطة في العالم السإلمي . لكن هذه الحركات تكون منافس
يمكن أن تتحول إلى قوى سإياسإية محلية هائلة اذا تهيأ لها النوع الصحيح من

) .12القيادة (

ّول غربههي نأقول ماذا تعني هذه المواقف ، وهذه القوال ؟! هل هي بداية تحهه
تجاه السإلما .. أما أنأها مكر من نأوع جديد ! 

إنأما – فيما نأعتقد – طلء لون بههه الغههرب وجهههه بعههد أن بههرزت قههوى العههالم
السإلمي القتصادية والسياسإية بشكل ضخم.

إن القوة القتصههادية الههتي بههرزت لههدول النفههط قههد أقضههت مضههاجع العههالم
ًا ، وبأن السعودية وحدها سإههوف الغربي ، فان كان تقرير البنك الدولي صادق

 نأصف النقد المتداول في العالم ، فان هذا خطر واضح .1980تملك عاما 

واذا أضفنا إلى ذلك الموقهع السإههتراتيجي العجيههب للعهالم السإههلمي ، اذ أن
جميع مضائق العالم السإاسإية فيه ومعظم السهول الخصبة الرخيصههة فيههه ،
وجميع البحار الدافئههة والههتي تخترقههها طههرق العههالم فيههه ، وإن عههدد سإههكانأه
يشكل ثلث سإكان العالم .. وهم معظم المستهلكين لبضائع الغرب ، فههرواج
الصناعة الغربية كله قائم عليهم ، والمواد الولية متوفرة فيه بشههكل هائههل ،
كما أن لسكانأه أثرا هائل في جميههع شههعوب العههالم فإنأنهها بههذلك نأههدرك مههدى

الشعور بالخطر الذي دفع الغرب إلى ما سإبق أن فعله .

إذا كان برنأارد لويس ذلك الصهيونأي المستشههرق قههد اقتنههع أن السإههلما فههي
طريقههه إلههى العههودة إلههى العههالم كقههوة مهيمنههة ،فكههأنأه يقههول للغربييههن

انأتبهوا..المسلمون قادمون ..دمروهم قبل أن يكسروا قمقمهم ..

وما الدليل على ما نأقول !؟! إن الههدليل الواضههح هههو حههرب الصههومال الههتي
تشبه إلى حد كبير حههرب بنغلدش فالشههيوعيون يقههدمون السإههلحة والجنههود
للحبشة والغربيون – أمريكا – وانأكلترا – وفرنأسا – وألمانأيا تمتنع عههن تقههديم
الدعم للصههومال ببيعههها السههلح ... فهههو تههآمر مكشههوف مههن كل  الطرفيههن
الشيوعي والرأسإمالي لنأقاذ الحبشة المسيحية الصليبية . ولو كان ذلك على

حساب الشعبين المسلمين الرتيري والصومالي .
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هذا يدل بوضههوح علهى أن الغههرب ل زال كمها كهان .. وإن مها يقههوما بههه مهن
أعمال تنبئ عن مهادنأة السإلما ما هههي ال محههاولت للتغريههر بالمسههلمين ...

فلننتبه بشدة .
فان الغرب ل زال حريصا على شرب دمائهم وابتلع امكانأهاتهم . ان آخههر مهها
قاما به ضدهم هو قتل ألف مسلم في مسجد مدينة ريههرداد بههاقليم أوجههادين

) علههى11الصههومالي ، حيههن فتههح الحبههاش نأيههران رشاشههاتهم الروسإههية (
ًا دفعة واحدة . ولم تتحرك لهههذه الفعلههه الوحشههية المصلين فأبادوا منهم ألف

دولة من دول الغرب كله ... فهل في هذا ما يدل ... ؟!! إنأه أكبر دليل ...

يجب أن نأكسر ما يقيههدنأا .. ونأعههود إلههى العههالم سإههادة لههه ، نأحههرر مههن ظلههم
الجبارين .. والله غالب أمره .

*   *   *

يا ويح أعدائنا ما أقذرهم، إنأهم يفرضون علينا أن نأحقد عليهم حين يرقصههون
على أشلئنا بعد أن يمزقوها ويطحنوها ويطعموها للكلب. 

لقد قال رسإول الله صلى اللههه عليههه وسإههلم لقههادة أعههدائه حيههن فتههح مكههة:
"اذهبوا فأنأتم الطلقاء"، وهم الذين ذبحوا أهله وأصحابه …

وترك صلح الدين الصليبيين في القدس بعد أن فتحههها دون أن يههذبحهم كمهها
ذبحوا أهله وإخوانأه. 

لكننا نتساءلا:
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إن أحقاد هؤلء وما فعلوه بأمة السإلما من ذبح، هههل سإههتمكننا مههن العطههف
عليهم مرة أخرى حين نأنتصر ؟! ولبد أن نأنتصر، لن الله قههدر هههذا وانأتهههى،

ًا بدما ؟! ًا بذبح، ودم ًا بحقد، وذبح هل سإنبادلهم حقد

إن الله سإمح لنا بذلك، لكنه قال {فمن عفى وأصلح فأجره على الله}، إنأنهها
ًا حيههث شههئتم فههي ظههل ل نأستطيع إل أن نأقول لهم يومنا ذلك : اذهبوا أحرار

عدل أمة السإلما – الذي ل حد له – .

والحمد لله رب العالمين
والصلة على نبيه محمد وآله ومن سإار على درب

ّطه إلى يوما الدين الجهاد الذي خ
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