
.. الوأسط الشرق جريدة
 السعودي وأالصإلحا

 الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على وأالسلما وأالصلة وأحده، لله الحمد

وأبعد. بعده،
" الوأسط " الشرق جريدة كون أحد على يخفى ل

من .. وأبالتالي وأالتوجيه وأالدعم التوجه، سعودية
الدوألة أرض على يجري ما كل وأتغطية مواكبة وأظائفها

الحاكم النظاما حرمات عن مدافع بصفة السعودية،
.. وأالنار بالحديد شعبه رقاب على وأالمتسلط الفاسد
في وأالمشارك وأالموجه، وأالدللا، الناصإح، وأبصفة
.. وأالناقل وأالمجتمع للدوألة الهامة القرارات تشكيل

 نظرها! وأوأجهة وأالحاكمة المالكة الفئة لسياسة

الضغوط بحكم ـ الياما هذه في السعودي وأالنظاما
وأترميم إصإلحا بعملية القياما يزعم ـ وأالداخلية الخارجية

في يعيشها التي السائدة العامة الفساد لظاهرة وأترقيع
" جريدة أن يعني .. وأهذا وأالمجتمع الحكم جوانب جميع

هذا حولا دلوها تدلي أن من بد " ل الوأسط الشرق
.. المحترفين كتابها جهابذة طريق عن الهاما الموضوع

ُيعرفون الدبلوماسي الصحفي وأبأسلوبها النظاما .. 
ممن .. وأغيرهم المتنفذة الحاكمة .. وأالفئة الحاكم
.. المخرج عن .. وأيسألون الصإلحا موضوع يبحثون
التحضر .. وأصإناعة وأالصإلحا المجد لنيل الطرق بأقرب

الصإلحا!  أرادوأا إذا .. هذا أبوابها أوأسع من وأالحضارة
كاتبهم سوى الحساسة المهمة لهذه يجدوأا وألم
من سبقه من كلما ـ كالببغاء ـ يكرر الذي الحاقد الجاهل

مقاله فكتب "، البغدادي " أحمد الحاقدين العلمانيين
ما،2004 )، الثاني ( كانون  يناير18 بتاريخ المنشور

عاجزوأن المعاصإروأن السلميون " المفكروأن بعنوان
النساني، المستوى على حضارية مشاركة أي تقديم عن

"!  وأالنهضة التقدما أفكار لكل صإد حائط وأيقفون
على كله الحقد فيه اجتمع لنسان قيل لو وأالمقالا

وأالمسلمين بالسلما كله .. وأالجهل وأالمسلمين السلما
الجاهل هذا كتبه مما أكثر يكتب أن على قدر .. لما

بالبغدادي! المسمى الحاقد
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المقالا بقراءة .. وأأؤذيه القارئ عين أتعب ل وأحتى
التالية: النقاط في أفكاره أبرز بتلخيص .. أقوما المذكور

الديان قبل وأجدت إنساني كفعل - الحضارة1
..! السنين بمليين وأالرسل النبياء وأقبل
تلك صإنع الذي النسان أن يعني : وأهذاأقولا 

.. السنين بمليين  آدما الله نبي قبل وأجد الحضارات
!!   آدما غير آباء وأمن

.. دين دوأن من قامت وأالحضارات - الحضارة2
 .. وأالديان الدين إلى تحتاج ل وأهي

.. وأالنهضة الحضارة بذوأر فيها توجد ل السماوأية
الدين!  متطلبات من ليست الحضارية

.. ل السلما وأتعاليم وأرقي حضارة : لولأقولا
في له ينشر وأمن "، البغدادي " أحمد كان هل ندري

.. وأالبنت وأالخت، الما سيئدوأن .. ممن الوأسط الشرق
ًا يعبدوأن ممن أما ..؟! وأحجارة وأطين تمر من أوأثان

دار حضارة توجد .. وأإنما للسلما حضارة توجد - ل3
.. ـعـدة لدـيـان ينتـمـون عدة شعوب نتاج .. وأهي السلما
فقـط اـسـتمرت السـلما دار .. وأحـضـارة دـيـن بل وأمنهم
انـهـارت .. ـثـم الهـجـري الراـبـع الـقـرن وأـهـو وأاحد؛ لقرن

وأاندثرت!
امـتـد دوأـلـة بتارـيـخ وأمتعمد مركب جهل : وأهذاأقولا

ثـلـثي لتـعـم ـسـنة وأثلثماـئـة ألف من لكثر وأخيرها عدلها
..! الرض

وأالتحـضـر الحضارة وأمعنى بمفهوما كذلك جهل وأهو
الـجـانب ـفـي وأالحـضـارة التحـضـر حـصـر حـيـث وأالرـقـي؛

ًا المادي وأالفكري وأالعقائدي، الخلقي، الجانب عن بعيد
وأراءها كان إذا المتطورة اللة هذه قيمة .. فما الثقافي

.. وأاـلـدمار وأالفـسـاد الـشـر ـمـن كتـلـة ـعـن عـبـارة إنسان
ـة وأالسيطرة الشر، جانب في يستخدمها ـا وأالهيمـن .. كـم

إنـسـان .. وأـكـل المعاصـإـر الغرـبـي النسان في الحالا هو
ـوازع الخلقـيـة وأالمبادئ القيم على تمرد ـديني .. وأاـل اـل

اليماني؟!! 
.. وأالتقدما وأالحضارة الدين بين علقة - ل4

أعظم وأيقيم يعيش أن يستطيع بعقله وأالنسان
.. وأالنهضة دين إلى الحاجة دوأن من الحضارات
الدين!  متطلبات من ليست الحضارية
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حاقد جاهل ملحد عن إل يصدر ل كلما : وأهذاأقولا
حياته مدار على لخالقه وأحاجته النسان لفطرة .. منكر
وأوأقته!
.. وأنصوصإه السلمي الدين مع العقل - تناقض5

الدين!  في للعقل دوأر وأل مكان ل حيث
العقل تعارض لدرء آخر تجاهل بل جهل : وأهذاأقولا

.. وألقيمة الصحيح الشرعي النقل مع السليم الصحيح
العقل على الحفاظ .. وأأن السلما نظر في العقل
ًا .. وأمهامه دوأره ممارسة عن يوقفه ما كل من سالم
السلمية! الشريعة مقاصإد من مقصد

ـــ المنـحـرف الـسـقيم العـقـل بـيـن تعارض يوجد نعم
ـبـأن ـسـلمنا إذا .. هذا لفه لف وأمن البغدادي أحمد كعقل

المـقـالا ـهـذا مـثـل كـتـب لـمـا عـقـل له كان لو إذ عقل؛ له
ـكـان .. ـفـإن الـصـحيح الـشـرعي النـقـل وأبـيـن ـــ الساقط

صإدق؟! فقد المعنى هذا يقصد
الواقع يواكب ل جامد دين بنصوصإه - السلما6

العقل! .. بخلف العصر وأمستجدات
شرعه .. بأن  للخالق وأسب اتهاما فيه : وأهذاأقولا

 وأقاصإر جامد لعباده شرعه الذي
كفر .. وأهذا وأحاجياته العصر مواكبة على يقدر ل

وأزندقة! 
كقيمة الحرية مفهوما يحدد كتاب يوجد - ل7

تتلقى أن للضداد يمكن ل .. وأبالتالي للجميع إنسانية
المجالا هذا في الدين أحكاما تجاوأزنا إذا إل فعلنا مهما

!..
سلة في الضداد يجمع أن مراده هو : هذاأقولا

.. الطهر وأاليمان .. الكفر وأالباطل الحق وأاحدة؛
.. وأالشر .. الخير وأالفجور وأالفحش .. العفة وأالنجاسة

وأتعاليمه!  الدين يتجاوأز أن بعد إل له يتسنى ل وأهذا
وأاللحاد وأالفجور وأالفساد وأالدمار الشر حرية إنها
غير .. وأهذا الهائج البحر وأسط في السفينة .. وأخرق

خلق! أوأ دين اسمه شيء كل عن التخلي بعد إل له ممكن
جحوده على دليل .. لهو كتاب يوجد ل قوله أن كما

.. أحسن وأالواجبات الحقوق بين الذي تعالى الله لكتاب
وأتفصيل! بيان

حقوق دوأن من حضارة وأل تقدما وأل نهضة - ل8
حقوق اسمه شيء يرفضون السلما .. وأفقهاء النسان
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ًا يفكروأا لم .. وأهم النسان .. النسان بحقوق مطلق
النسان حقوق عن شيء فيه يرد لم السلمي وأالدين

!..
جهل عن إل ينم ل الكلما هذا أن إلى : إضافةأقولا

ًا يتضمن .. فهو مغلظ وأحقد مركب، ًا جحود ًا وأكفر مغلظ
أوأجه: من

يكفل الذي التشريع يشرع لم تعالى الله منها: أن
..!  النسان حقوق خلله من

.. وأالحضارة التقدما ضد تعالى الله شرع وأمنها: أن
زعم!!  .. كما النسان حقوق عن شيء فيه يرد لم لنه

منتهكة الله دين ظل في النسان حقوق وأمنها: أن
ًا يرفضون السلما فقهاء أن .. بدليل حقوق أسمه شيئ

النسان!
النسان حقوق ُيراعي المخلوق النسان وأمنها: أن

..!   النسان خالق من أكثر وأيعرفها
الفكر بحرية يؤمن ل المعاصإر السلمي - الفكر9

يشجع فكر هو بل العلمي، وأالبحث وأالتعبير الرأي في
.. للستبداد مناصإر فكر .. وأهو الفكري الرهاب على
وأالمثقف، وأالكاتب، وأالقاص، الروأائي، يحارب فكر وأهو

.. فكيف وأالمرأة الجامعي، وأالستاذ وأالصحفي،
..؟! وأالحضارة وأالتقدما بالنهضة يفكر أن يستطيع

.. وأالروأائي، العلمي بالبحث يقصد : لعلهأقولا
الذي وأالكاتب وأالقاص .. الروأائي وأالكاتب وأالقاص،

.. بالله وأالستهزاء وأالطعن الشتم على عمله يقوما
.. وأالجراما وأالفساد، الكفر .. وأنشر .. وأرسوله وأآياته

المقالا! هذا كصاحب
على .. وأيضرب هذا من يمنع السلما أقولا: نعم

مبدأ على يقوما .. فإسلمنا هوادة بل أصإحابها أيدي
أخرجت أمة خير السلما أمة أصإبحت .. به أصإيل عظيم
.. المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر .. وأهو للناس
المر .. وأليس وأالسلمة وأالرقي التحضر قمة ذلك وأفي

الباحية حالا هو كما المعروأف عن وأالنهي بالمنكر
أبناء من .. وأغيره البغدادي إليها يدعو .. التي العلمانية

زمن!  منذ الثقافية الفكرية المناعة فقدوأا ممن المة
.. مثلنا المة جسد في القاتلة للجراثيم حرية ل

.. النسان جسد تغزوأ التي الجراثيم مثل وأمثلكم
الجراثيم تلك وأتلحق تطارد التي البيض وأالكريات
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السامة بجراثيمكم المة تغزوأن .. ستظلون الفتاكة
سنظل بالمرصإاد؛ لكم المقابل في .. وأنحن القاتلة

.. وأما وأبينكم بيننا الله يفتح أن إلى وأنلحقكم نطاردكم
ْلَحّق َنْقِذُف َبْل تعالى: قالا كما الله، شاء إن ببعيد ذلك ِبا
َلى ِطِل َع َبا ْل ْدَمُغُه ا َي َذا َف ِإ ُكُم َزاِهٌق ُهَو َف َل ْيُل وَأ ْلَو ِمّما ا

 .18نبياء:ال َتِصُفوَن
.. أشر كذاب .. فهو هذا غير يعني كان إن أما

العلمانية وأديكتاتورية إرهاب رغم ـ السلمية فالمكتبة
.. وأكتاب كتاب المليون عن تزيد ـ الحاكمة المعاصإرة

ادعائه! وأكذب زوأره على تشهد كلها
عن الدين فصل وأأوألها شروأطها - للنهضة10

الشخصية العلقة مستوى على الدين يبقى وأأن الدنيا،
الفكر على متعذر .. وأهذا وأالمخلوق الخالق بين

أن السلمي للفكر مجالا ل .. وأبالتالي السلمي
وأالحضارة!  وأالتقدما النهضة بقضايا ينشغل

إليها يوصإلنا أن يريد التي النتيجة هي : هذهأقولا
آلا بها ينصح .. وأالتي المركب الجهل ذوأ المقالا صإاحب
بألوهية نكفر أن .. وأهي الصإلحا ينشدوأن .. وأمن سعود

ًا بعضنا يتخذ .. وأأن  الخالق وأربوبية ًا بعض أرباب
التقدما وأكذلك .. فالحضارة الله دوأن من وأمشرعين

الملحد هذا نظر في ـ قائمة له تقوما أن يمكن ل وأالرقي
ًا بعضنا .. وأاتخاذ  الخالق بألوهية الكفر بعد إل ـ بعض

ًا عن الخلق .. وأخالق الدين وأفصل الله، دوأن من أرباب
أهل من سبقنا عمن تعالى قالا كما خلق، وأما الحياة

ُذوأا الكتاب: ّتَخ َباَرُهْم ا َنُهْم َأْح َبا ًا وَأُرْه َباب ّلِه ُدوأِن ِمْن َأْر ال
ْلَمِسيَح ْبَن وَأا َيَم ا ُدوأا ِإّل ُأِمُروأا وَأَما َمْر ُب َيْع ًا ِل َله ًا ِإ َلَه ل وَأاِحد ِإ

َنُه ُهَو ِإّل ْبَحا ُكوَن َعّما ُس .31التوبة: ُيْشِر
من أكثر منذ الحاقد: بلدنا الجاهل هذا نسألا ثم
ًا ثمانين الذين وأالعلمانيين العلمانية قبل من ُتحكم عام

.. وأالسياسة الدوألة .. وأعن الحياة عن الدين يفصلون
إلى جهل من المقهورة بشعوبها تسير ذلك مع وأهي
هزيمة إلى هزيمة .. وأمن تخلف إلى تخلف .. وأمن جهل

وأالرقي وأالتقدما الحضارة .. فأين ذلا إلى ذلا .. وأمن
.. وأالمة الحياة عن الدين فصل جراء من تنشده الذي

.. مضى كامل قرٍن من لكثر علمانيتك وأمن منك تكتوي
وأالعذاب؟!! وأالقهر التخلف سوء
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التي الكاسحة الغربية للحضارة الكبر - الفضل11
وأالديني!  السياسي الستبدادين من المسلمين نّجت

من المسلمين " نّجت قوله من يعني : لعلهأقولا
الحضارة آلة تفعله " ما وأالديني السياسي الستبدادين

ّد وأإجراما تقتيل من الغربية وأالروأاحا الحرمات على وأتع
وأالعراق وأالشيشان، وأفلسطين، أفغانستان، في المنة

البلدان!!  من .. وأغيرها
من المعاصإرة الغربية الحضارة تقدمه ما يقصد لعله

تحكم ديكتاتورية طاغية لنظمة وأشرعية وأغطاء دعم
عقود .. منذ وأالنار .. وأالحديد بالعلمانية المسلمين بلد
السنين!  من

النظمة .. شريكة الغربية الحضارة هذه
جريمة كل في بلدنا في الحاكمة الطاغية الديكتاتورية

.. هي وأالمقهورة المضطهدة الشعوب بحق يرتكبونها
يدعو التي .. وأهي المقالا صإاحب بها ُفتن التي الحضارة

حذوأها!  يحذوأا .. وأأن بها القتداء إلى المسلمين
أن أريد ل هنا .. وأأنا المقالا نقاط وأأبرز أهم هذه

بما أكتفي وأإنما التوسع، من بشيء النقاط هذه أناقش
وأفسادها بطلنها لبيان وأذلك سريع، تعليق من تقدما

المسلمين!  وأصإبيان غلمان .. على صإاحبها وأكذب
من المقالا مناقشة في أتوسع أن أريد ل كما
.. فهو فيه وأرد ما وأكفر بطلن وأبيان العقدية، الناحية

المسلمين!  لصغار معلوما كذلك
صإاحب وأزندقة كفر على أستدلا أن أريد ل أنني كما
تخفى ل الدين من .. وأانسلخه وأردته .. فكفره المقالا

الرجل هذا عليه ما وأيعرف دينه يعرف موحد مسلم على
باطل.  من

التوفيق يمكن عنه: كيف السؤالا أوأد الذي وأإنما
.. إسلمية دوألة بأنها السعودية الدوألة تزعمه ما بين

في هي .. ثم الصحيحة وأالعقيدة التوحيد على قائمة
من وأغيرها ـ الجريدة هذه .. مثل وأتدعم ترعى المقابل
التي المقالت هذه مثل تنشر التي ـ وأالمجلت الجرائد

.. الدين وأمحاربة وأاللحاد الكفر إلى صإراحة تدعو
الحياة؟؟!  عن الدين وأفصل

إسلمية دوألة بأنها القولا بين التوفيق يمكن كيف
كل وأتدخل توزع أن المقالت هذه لمثل تسمح هي .. ثم
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.. الشريفين الحرمين بلد في المسلمين بيوت من بيت
ُيفتنوا دينهم؟!!  عن ل

.. الوهاب عبد بن محمد الشيخ كتب في يقرءوأا ألم
" وأأن كفر بالكفر الرضى"  أن نجد علماء من وأغيره

كفاعله؟!  بالشيء الرضى
الناس .. تروأيض المنشود الصإلحا لوازما من أن أما

الدين وأفصل وأالتفلت، النسلخا من بمزيد القبولا على
هذه لمثل السماحا يستدعي .. وأهذا وأالحياة الدوألة عن

في وأتنشر ُتكتب .. أن وأالمشبوهة المنحرفة المقالت
مساكنهم في الناس .. لتغزوأ السعودية الجرائد

وأأسواقهم؟! 
.. المسلم السعودي المجتمع في الناس تروأيض

ل الدين وأفقهاء السلما علماء أن بفكرة القبولا على
أن يمكن .. وأل تقدمي حضاري مشروأع عندهم يوجد

ًا يقدموا .. وأبالتالي المة وأرفعة تقدما سبيل في شيئ
.. وأمناهجهم  مبادئهم .. وأعن عنهم التخلي عليهم

العلمانيين حولا .. وأاللتفاف .. وأدينهم وأأفكارهم
الحضارية المشاريع يملكون الذين التقدميين المتنورين
سواهم؟! دوأن التقدمية
.. دينهم عن الناس .. لصد ُينشر الذي هذا لعل
نحو الخطوات تلك من خطوة .. هو وأإفسادهم وأفتنتهم
ًا النظاما عهد وألي يقولا كما المنشود، الصإلحا مخاطب

الحرمين:" الصإلحا بلد نساء من المترجلت المتمردات
"! .. خطوة .. خطوة
ُتعّرفنا القادمة الياما عنه ستنبئنا ما هذا عليه .. وأ

.. بالمفاجآت حبلى أياما القادمة .. فالياما أوأضح بصورة
ًا ستلد هل وألكن ًا مولود ً مشوه ًا .. أما نحذره عليل مولود
ًا من .. وأعهد جديد فجر معه .. يولد نترقبه معافًى سوي
المسلمين؟!  وأبلد العربية، الجزيرة .. يعم جديد الخير

.. وأأن وأباطنه ظاهره كله الخير تعالى الله نسألا
.. الشّر المسلمين .. وأبلد السلما أمة وأعن عنا يدفع
مجيب. قريب سميع تعالى .. إنه وأباطنه ظاهره كله

العالمين. رب لله وأالحمد

المنعم  هـ.                     عبد28/11/1424
 حليمة مصطفى
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بصير  ما.                            أبو20/1/2004
 الطرطوسي

www.abubaseer.com 
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