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‘Heat cannot of itself pass from a colder to a hotter body’ 
‘Work can only be obtained from temperature differences 

between systems in contact with each other. When work is done, 
such systems tend to even out; and that loss of heat occurs in the 
form of entropy.’ 

‘The entropy of an isolated system not at equilibrium will tend 
to increase over time, approaching a maximum value.’ 

The second law of thermodynamics 
—as the statement, originated and evolved, by Rudolf Clausius 

 ‘Every Roman was surrounded by slaves. The slave and his 
psychology flooded ancient Italy, and every Roman became 
inwardly, and of course unwittingly, a slave. Because living 
constantly in the atmosphere of slaves, he became infected through 
the unconscious with their psychology. No one can shield himself 
from such an influence.’ 

Carl Gustav Jung 
—Contributions to Analytical Psychology (1928) 

فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم  ‘
 ’ واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد

وقد ظهر كله تقريبا قبلها )  كتاب اإلسالم املقدس (آية سورة التوبة الشهرية باسم آية السيف والىت يفترض أهنا نسخت معظم القرآن 
غري املؤمنني بدين اإلسالم ومدشنة أكرب حرب إبادة عرب العامل باسم العقيدة عرفها  ومنه باألخص كل مسببات الكف عن قتال أى من

  التاريخ اإلنساىن بدأت باحتالل مكة ومتواصلة إىل اآلن بال توقف يذكر للقرن اخلامس عشر على التواىل حىت نيو يورك وواشينجتون
  ) شيخ بن باز مفىت السعوديةوماذا نسخ بالضبط اقرأ فتاوى الهذا السطر للمزيد ىف تفسري  (

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وبأىن رسول اهللا  ‘
  ’  يعصموا دماءهم وأمواهلم مىن]  وإال فلن [،  ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة

يا على إن أنت )   : أيضا (…اخرجوا املشركني من جزيرة العرب  ‘
أهل جنران من جزيرة العرب وليت هذا األمر من بعدى فاخرج 

تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهللا مث فارس فيفتحها اهللا مث )   : أيضا (…
  ’ تغزون الروم فيفتحها اهللا مث تغزون الدجال فيفتحه اهللا

  حممد نىب اإلسالم
  هدها التاريخ اإلنساىنواضعا الالئحة التنفيذية ألكرب عملية تطهري عرقى فإبادة دينية وهنب للثروة إقليمية مث عاملية ش—

إن أرض اخلراج يعجز عنها أهلها :   جاء رجل إىل ابن عباس فقال ‘
وجاءه آخر فقال له ذلك .  ال:  ؟ فقال أفأعمرها وأزرعها وأؤدى خراجها

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر إىل :  ، وتال قوله تعاىل ال:  فقال
مد أحدكم إىل الصغار ىف عنق أحدهم فينتزعه ، مث قال أيع قوله وهم صاغرون

  ’ ؟  فيجعله ىف عنقه
يضع مزيدا من النقاط فوق احلروف  ، أحد أقرب وأحب صحب رسول اإلسالم الذى عينه مفىت اإلسالم األول ووصفه حبربه األعظم

  ا يدور حوله اإلسالم، هو كل م  حمددا جبالء ال لبس فيه أن استرقاق واستحالل مجيع شعوب األرض أو دوهنما القتل
  يقتلون وتترك األرض خرابا’  الصغار ‘، فإذا رفض أهلها الرضوخ و فاإلسالم ينهى املسلمني عن إعمار األرض باعتباره فعال مهينا

 أحد املصادر األكثر مرجعية ىف تفسري القرآن واملعروف’  اجلامع ألحكام القرآن ‘من سورة التوبة طبقا لكتاب  ٢٩ السطرتفسري —



٤ 

  بتفسري القرطىب

  ’ القرآن به كل شىء.  احرقوا مجيع الكتب ‘
بن ا، وهو موقف طاملا باهى به املسلمون حمترفو اإلسالم حق احتراف ك ) عن مكتبة األسكندرية وما قد يشاهبها (عمر بن اخلطاب 

  تيمية ىف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم

شقاء شديد وبالء شديد منص اجللد والنوى ىف حنن أناس من العرب كنا  ‘
فبينا حنن كذلك ،  ، ونعبد الشجر واحلجر  الوبر والشعر، ونلبس  من اجلوع

إذ بعث رب السموات ورب األرضني تعاىل ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من 
فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى اهللا عليه وسلم أن ،  ، نعرف أباه وأمه أنفسنا

  ’   تعبدوا اهللا وحده أو تؤدوا اجلزيةنقاتلكم حىت
 املغرية بن شعبة يشرح بصراحة للقائد الفارسى ىف معركة هناوند
 ملاذا ظهر اإلسالم

 ، باب اجلزية واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب—صحيح البخارى  (
 ، هل كان العرب يعبدون الشجر واحلجر حقا:   مع التحفظات املعتادة منا

 ، ، وهل حممد عرىب حقا حقا -أو إهله عمر-وهل ألغاها حممد 
 وهل أبوه معروف حقا أم لعله زارع بذرة األنبياء حبرية الراهب
 ، من بصرى بالشام الىت أشرق النور من فرج آمنة إليها

م كلثوم دون أن أو ثنيات الوداع حسب الفلكلور التجديفى الكفرى الساخر الذى تردده كتاباتنا وأفالمنا بل وأغاىن الغبية اجلاهلة أ
  ) تفهم معناه

، حىت يهتف العامل كله  ، وسنغزوها ىف عقر دارها سنالحقها ىف أرضها ‘
، وينتشر ظل اإلسالم الوارف  ، وتوقن الدنيا كلها بتعاليم القرآن باسم النىب

، والسالح الذى غزا به زعيمنا  عدتنا هى عدة سلفنا من قبل …على األرض 
ولقد علموا أصدق العلم وأوثقه أن دعوهتم  …عامل وقدوتنا وصحابته معه ال
يعانق  …، والتضحية والبذل وتقدمي النفس واملال  هذه ال تنتصر إال باجلهاد
  ’ ركضا إىل اهللا بغري زاد:  أحدهم املوت وهو يهتف

  ) ’ الوسطية ‘و’  باالعتدال ‘مؤسس مجاعة األخوان املسلمني واسعة التغلغل عامليا واملوصوفة إعالميا  (حسن البنا 
  كتاب الرسائل النص األكثر كالسية ىف أدبيات اجلماعة—

  ’ ؟ اجلهاد فرض عني واحلور تنتظركم ماذا تنتظرون ‘
  تنظيم القاعدة

  ) ٢٠٠٤مارس  (خماطبا كل مسلمى العامل —

  ’ احلضارة هى السيطرة على الطبيعة ‘
  سيجموند فرويد

  ’ سالم واحلضارة الغربيةاحلرب العاملية القادمة ستكون بني اإل ‘
  فرانكو زيفرييللى

  ىف مطار الرياض—
‘Culture is the thing to die for’ 

Samuel P. Huntington 

وفرنسا أكرب دولة راعية … أوروپا عاهرة تبيع نفسها للعرب واملسلمني ‘
 ’ لإلرهاب اإلسالمى ىف العامل

  أوريانا فاالتشى

  ’  رجعية وضعفا وفقرا وجهال ومرضااملسلمون أشد أمم العامل ختلفا و ‘
  پرڤيز مشرف



٥  

  ’  املسلمون أشد أمم العامل ختلفا ورجعية وضعفا وفقرا وجهال ومرضا ‘
  مهاتري حممد

  ! وإن مبعىن أقرب حلسن البنا منه لربڤيز مشرف—
‘We have to show our opposition to Islam and we have to, at 

times, run the risk of having unflattering labels placed on us 
because there are some things for which we should display no 
tolerance’ 

Queen Margrethe II of Denmark (April 2005) 
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The Flame of Islam: 
Is Paris Burning —The ‘Not’ Movie? 
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، إمنا حقيقة واقعية   ، وليس قصة تارخيية ليس اسم فيلم هذه املرة!  ؟ هل پاريس حتترق:   *٢٠٠٥نوڤمرب  ٤ ◄
معاصرة تبثها التليڤزيونات على اهلواء ليال هنارا طيلة ليال تسع حىت اللحظة بدأت حبرق السيارات حتديدا ىف إحدى 

،  ، بل وبدأت متتد حلرق كل شرب ىف فرنسا  كل پاريس، واآلن حترق كل األشياء وىف الضواحى املسلمة حتديدا
  . ورمبا أيضا أوروپا وكل شرب ىف العامل الغرىب يوجد به مسلمون أو تطاله أيديهم

…  
ما حيدث هذا ىف پاريس شىء بديهى ومتوقع للغاية بالنسبة .   ، ألننا رمبا زهقنا الكالم أصال  ليس لدينا كالم كثري
  . السؤال فقط ملاذا تأخر األمر كل هذا الوقت.   يد ىف العاملألكرب مدينة جالبة للعب
جلبتم .  ، إن كان مثة شىء امسه اليمني ىف بلد شيوعى  ، أو حىت ما يسمى باليمني ىف فرنسا اهنأ أيا أيها اليسار

صلوكم أو.  ، وحىت حق املواطنة نفسه  ، منحتموهم الشغل واملال واملسكن واملعونات ماليني العرب واملسلمني
، وقطعتم الطريق لعقود وعقود على قوى احلضارة  ، هنبتم بفضلهم مقدرات الشعب الفرنسى للسلطة مرات ومرات

مرة أخرى هنيئا لكم ما صنعته .  ، واآلن هؤالء املسلمون حيرقون كل شىء مبا فيه أنتم يهودية-العاملية األجنلو
  !  يداكم

، ال نقصد  فاإلجرام اإلسالمى وصل ملداه ىف الغرب.  لكالم أصال، ألننا رمبا زهقنا ا  ليس لدينا كالم كثري
، وال نقصد اإلرهاب االقتصادى باالحتالل والنهب  اإلرهاب بالتفجريات االنتحارية فهذه ليست قصتنا اليوم

ثقاىف ، إمنا نقصد فقط اإلرهاب ال واالستحالل واالسترقاق واجلزية واخلراج وقطع الطريق فهذه ليست قصتنا اليوم
، ويعتربون أهله كضيوف كفرة   رأيتهم كيف يتصرفون كأصحاب البلد ىف كل مكان.  والفكرى حتديدا وليس إال

  . جاحدين ال يقدرون مساحة اإلسالم حنوهم كأهل ذمة
، ومؤخرا  ’ الرضوخ ‘موجه فيلم )  حفيد ڤينسينت  (ىف هوالندا قتلوا ثيو ڤان جوه كما تعلم ىف العام املاضى 

، يريدون بإرهاهبم استالب   أقاموا الدمنرك بل وكل الدنيا ومل يقعدوها على صور حممد االثنىت عشرةم كيف رأيته
حرية الرأى بالذات حرية اجملاهرة بازدراء األديان وهى الشىء الذى يعتربه اجلميع بداهة ركنا أساس من األركان 

يل أحد كيف ميكن أن متضى احلضارة اإلنسانية قدما إذا مل ، وال يتخ  الىت قامت عليها كل احلضارة احلديثة واملعاصرة
، إمنا تفتق عنها فقط اخليال  تتخطى ختلف حقبة االعتقاد ىف وجود آهلة خفية موهومة مل يرها أحد ومل يقابلها أحد

املكاتيب  بل حىت ال يفهم أحد ملاذا بعد ذلك اإلسهال املرعب من.  املريض لإلنسان البدائى اجلاهل حمدود املعرفة
، هل أصيبوا  ، أو لعل املانع خريا سنة األخرية ١٥٠٠، انقطعت كلية أخبار هؤالء اآلهلة اللزجني ىف الـ   واملراسيل

ىف احلقيقة األكثر منطقية كان أن  (؟  ، ارتاحوا ولألسف مل يرحيوا ، أم لعلهم ماتوا باخلرس هكذا بني ليلة وضحاها
،   ، فاملثقفون الغربيون ظلوا لقرون وقورن يشهرون بيسوع امللقب باملسيح وكتاهبميفرح املسلمون بالتشهري بنبيهم 

من منظور إعالمى .  ، ومل حيدث أبدا أن أبدوا أى التفات مبحمد أو بالقرآن ويهزأون بالكتاب امللقب باملقدس
، فكما  هو من أتباعه، كان يستدعى الز  ، وصول حممد هلذا املستوى من الشهرة وخروجه من دائرة التجاهل  حمض

                                           
عرضا وسط احلديث عن أحداث  ،  وعلى إعادة تعميم الصور ،  لقد أتى على ذكرها . كما ترى هذا املدخل األصلى كتب قبل حنو ثالثة شهور من تفجر ما مسى بأزمة الرسوم الدمنركية  *

  .  سببتهابالطبع حني تفجرت األزمة تالحقت املتابعات وأصبح معظم الكالم الذى ستقرأه هنا بعد قليل خمتصا ىف أغلبه بتلك الرسوم وباألزمة الىت .  سلموتظاهرات خمتلفة ملا أمساه حمنة العقل امل
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أيضا من املثري للقضول أن اهلوجة على صور الـ !  يقال ىف دنيا اإلعالم التغطية السيئة أفضل من عدم التغطية إطالقا
Jyllands-Posten  الدمنركية ركزت حتديدا على صورة الرسام كريت ويستجاردKurt Westergaard  الىت يظهر

ملاذا يتثر الكالم عن .  ، بينما بقية الصور قد تكون أكثر قسوة وابتكارا معا قنبلةفيها حممد مرتديا عمامة عبارة عن 
؟ أم أن العقل املسلم الثامل يفهم األشياء  اإلرهاب بالذات الكثري من الغضب وهرش الرءوس وحتسيس البطحات

نه ينطوى على بعض ما هو أشد إيالما أل -أو باألحرى ال يفهم-، ويتجاهل  املباشرة والصارخة واملباشرة
  . ) اإلحيائية

  
  
  
  
  

The Muslim Mind Dilemma I 

 
An angry poster appeared on the murder of Dutch filmmaker and 
writer Theo van Gogh on November 2, 2004, who was shot and 

stabbed to death on an Amsterdam street by a Muslim 
immigrant.   
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The Muslim Mind Dilemma II 

 
On September 30, 2005, the Danish newspaper Jyllands-Posten published a series of 12 cartoons 

showing Muhammad, in one of which he appeared to have a bomb in his turban.   
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The Muslim Mind Dilemma III 

 

 

 
Wafah Dufour, the daughter of Osama bin Laden's half brother, poses nude 

during a photo session for the January 2006 issue of GQ Magazine. 
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Is Sydney Burning, Too? No, Australians Fight Back! 

أستراليا حرقا ودمارا ىف نسخة طبق األصل من - عاثوا ىف سيدىن وبعد هذا الذى حدث ىف فرنسا بأسابيع   [
مع .  ، مع فارق واحد أن كان لدى الشباب األستراليني البيض النخوة الكافية لرد الصاع صاعني پاريس
، وكذا ابنة كارمن بن  يسلم بن الدن (، يبدو بعد أيام أخرى أن وفاء دوفور ابنه أخ أسامة بن الدن   ذلك

، قد قلبت املائدة على رءوس  ) ة الىت سبق لنا احلديث عنهما ىف صفحة الرقابةالدن مؤلفة الكتب الشهري



١٢ 

وإن كانت -، ليس مبجرد الصور  اجلميع خبيارها اجلرئ بالتموضع شبه عارية لعدسة جملة چى كيو األمريكية
اإلسالم  ، إمنا أيضا بكالم صارخ عن االستالب الكامل للحرية الشخصية ىف  الصورة بألف كلمة كما يقولون

وفاء تكره أن تسمى وفاء بن الدن أو حىت وفاء بن .  وىف بالد العرب الىت ال تشعر بأدىن قدر من االنتماء هلا
، وهو االسم الذى اختارته كل أسرة بن الدن لنفسها  ال دين:   رمبا تود أنت قراءهتا هكذا- Ladinالدين 

  . ] سپتمرب ١١بعد 
صنا األصلى أن العقل العرىب املسلم شىء يستحيل إصالحه بأى شىء إال مل يستجد جديد يغري تشخي:  بكلمة
  ! اإلبادة
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Why Not Try Something Useful, Go to Work, for Instance? 

من قبل حتدثنا ىف !  ، وهتحلو موضوع الرسوم الدمنركية سخن جدا!  هأ:  ٢٠٠٦فرباير  ١:  حتديث[ 
  ! ، واليوم سنتحدث عن التجربة الدمنركية ، وعن التجربة السينسبريية املقاطعة عن التجربة الديزنية
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، مما يثري  أوال
الفضول أن صورا 
عممت ىف سپتمرب 
املاضى تأخذ كل 
هذا الوقت حىت 
تنفجر ىف العقل 

، إللى  العرىب املسلم
الواضح أن موش 
القى حاجة تشغله 
بعد محاس ما 

، وما  مسكت احلكم
فيش حاجة 

ىف ’  يشجبها ‘
،  مريكا وإسرائيلأ

فراح ع الدمنرك 
لو هذا .  الغلبانة

املوضوع خيص أى 
شىء آخر لكان 
الناس ىف الغرب قد 
،  نسوه وشبع نسيان

وانشغلوا مبواضيع 
تاىن وتالت واتنست 

، األول الدمنرك وضموا  مقاطعة السلع وسعت خالص بالذات ىف دول اخلليجاجلديد أن .  هى كمان
ولو هم .  ) ؟ مستعد (كام سنىت هنحرق كمان كل خلويات النوكيا ىف الشوارع  ، ولو احتركوا النرويج

وكل الفرق أن شوبة مسلمني  ، ، لوجدوا نفس األشياء تقال وترسم ىف كل مكان بيفكروا أو بيقروا جبد
قط ، ف حىت اآلن ال أحد يعرف من دفع هلما مثن التذاكر.  دمنركيني ركبوا الطيارة وجم هيجوا الناس هنا

املسلم -، ومن ساعتها بدأت آلة اإلعالم العرىب  نعرف أهنما قابال نقيب العرجبية عمرو موسى ىف القاهرة
هل تذكر أيام كنا نقول .  املتدين اجلاهل’  الشارع العرىب ‘، واملستهدف كالعادة هو  اجلهنمية ىف الدوران

باتت األمور أعمق وأخطر  -! براڤو-آلن ا.   أيام ٣العرب عندهم سنة شريفة هى اختراع جنازة جديدة كل 
ميامت مصرية فرعونية من إللى  (، وجايز توصل سنة كاملة   يوما ٤٠، ميامت كربى ميتد الواحد وحده  وأسوأ

مصر مشغولة  -أو لسوئه-حلسن احلظ وإن كان .  ، والربكة ىف نقيب العرجبية مصرى اجلنسية تشرح القلب
، وبالبنات احللوين غري احملجبات إللى بريوحوا الستاد علشان  ة لكرة القدمجدا ببطولة كأس األمم األفريقي

‘Muhammad’s Face!’ 
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، وباألوالد إللى بريوحوا علشان يبصبصوا للبنات احللوين غري احملجبات إللى بريوحوا الستاد  يشجعوا مصر
 أو حىت مصر مشغولة مبا يسمى احلجاب اإلسپاىن كاشف الرقبة واألذنني وبعض.  علشان يشجعوا مصر

، وىف قول آخر إيشارب البت سعدية اخلدامة بتاعة زمان أو  الشعر أو على األقل املميز بعودة ارتداء األقراط
،  ، وىف قول ثالث هو ما أقترحه أنا شخصيا رغم تقل دمه إيشارب ما حالها عيشة الفالح بتاع حممد كرمي

، والذى يفترض ىف  ڤزيون األمريكاىنبتاعة حاجات التلي MBC 4هو اإليشارب املستورد من إعالنات الـ 
إيشارباهتم أهنا خمططة بدقة إلحداث ثورة ثقافية ىف العامل العرىب الرازح منذ سنوات حتت احلجاب اإلسالمى 

وسبب تفضيلى موش .  ٢، يعىن قول كده عاوزين يعملوا هدى شعراوى جزء  الكئيب القبيح القمئ
، إمنا إىن معجب على حنو خاص جدا  MBCمبجموعة الـ ، وال إعجاىب القدمي جدا  اإليشارب نفسه

يعىن املهم باختصار عاوز أقول إن املصريني اختاروا التجربة الدمنركية بتاع !  بفاتنات تلك اإلعالنات الرائعة
مصر مشغولة كمان بفيلم بتبعت له .  آه كنت ها أنسى!  عادل إمام نيكول سابا وليست بتاع عمرو موسى

، مملوكة لواحد بليونري  ، من إنتاج شركة امسها وولدين ’ يوميات نارنيا ‘فيلم امسه .  س بالطوابريأطفال املدار
والفيلم زى أليس ىف بالد العجائب .  ، بيتبع حلاجة امسها اليمني املسيحى األمريكاىن أنشوتز.  امسه فيليپ إف

.  سم قريب من اسم ليويس كارول هو سى، وكمان ملؤلف له ا قصة قدمية وخيالية تشبهها كتري ىف احلدوتة
قصة نارنيا ده واضح ومعروف جدا أهنا هى نفسها قصة سقوط .  ، وإن كان أكثر تدينا بكثري ليويس.  إس

،  ، مث دحرجة احلجر وقيامته وصعوده  اإلنسان ىف اخلطيئة وجمئ يسوع وصلبه فداء عنه من أجل خالص العامل
، إىل  شيطان وإقامته كل األبرار من األموات ودخول اجلميع الفردوس األبدىوأخريا اجملئ الثاىن له وقتله ال

وطبعا لو .  ، قصدى ختاريف يوحنا بتاع الرؤية وهناية العامل زكريا بطرس بتاع قناة احلياةآخر ختاريف 
كوا املصريني سابوا ختاريف غمس الذبابة ومفاخدة حممد لعائشة وإرضاع الستات للسواقني والسفرجية ومس

، حاجة كده زى ما قضينا ع الشيوعيني باستخدام  ىف ختاريف زكريا بطرس هتبقى برضه مشكلة
، إمنا ألن بعد اإلسالم ساعتها  ، مشكلة موش بس علشان ما عملناش حاجة لو صلحنا الدين بدين االسالميني

فس القدر الردود اإلسالمية أنا باحترم جدا بن!   على فكرة!  آه.  كالم اجلنس اللذيذ هيكون أقل بكتري جدا
،  http://trutheye.com/iv/sound.php?catid=18عليه مثل املقدمة من أحد املواقع اإلسالمية هنا 
وضع املسيحية على حمك املنطق العقلى البداهى لتكتشف أهنا فهى تقريبا تتبع نفس ستراتيچيته مبعىن أهنا حتاول 

ريت كل مشاهد يصدق االتنني سوا وبكده تكون معظم مشاكل ويا .  شىء هزىل ومثري للسخرية هى أيضا
  . )  ! الدنيا احتلت

، إمنا ما  عاوز أقول اجلنازات النوع اجلديد دى موش ندبتني وولولتني وخالص ونلتفت للميتم إىل بعده
،  لعاملبس يا ترى إحنا مستعدين فعال نقاطع كل ا.  شاء اهللا كالم كبري وحرايق وجمازر م السنجال للفلپني

طب جنيب ورق منني نصرخ عليه أو ميكروفونات نزعق .  ، كل حاجة تيجى من وش العامل كل العامل
  ! ؟ فيها

كمان .  اجلديد النهارده بالتحديد هو أن خرجت معظم صحف أوروپا تعيد تعميم الرسومات االثىن عشر
:   ، وحتتها سؤال ) ، مل أحتقق بعد د الغداليوم أو ىف عد (عممتها  صحيفة شيحان األردنيةيقال ىف األخبار إن 

؟  أيهما أقبح أن يرسم رسام صورة بريشته ىف الدمنرك أم يفجر عرىب مسلم فندقا حبزام ناسف ىف عمان
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، وطبعا يقول إن هذه رسوم والرد  ، ملن املتخلف ومن املتحضر واملغزى واضح يؤشر ملن هو اجملرم احلقيقى
  . ، ليس حبرق األعالم وعبوات الزبدة حروب اقتصاديةعليها برسوم وليس مبظاهرات و

اخلرب اليقني هنا   [
http://www.alarabiya.
net/Articles/2006/02/

02/20782.htm   التعميم ،
الذى هو اخلميس  ٢مت بتاريخ 

، وإن كان  موعدها األسبوعى
الواضح أهنا كمعظم الصحف 
تصدر ىف اليوم السابق صباحا 

  . أو مساء
نص االقتباسات نقال عن 

، وبعد تأكد  موقع العربية
أيهما  ‘، هو  مصادرة اجلريدة

يسيئ لإلسالم أكثر من اآلخر 
أجنىب جيتهد ىف رسم الرسول 
أم مسلم يتأبط حزاما ناسفا 
ينتحر ىف حفل عرس ىف عمان 

أيهما يهيئ العامل لإلساءة إىل اإلسالم واملسلمني رسوما كاريكاتورية أم … ؟  أو أى مكان آخر
، وهى  ’ ؟ مشهد واقعى لعملية ذبح رهينة بالسيف أمام الكامريات على وقع هتاف اهللا أكرب

، له كل التحية على  جهاد املومىنجاءت ضمن افتتاحية بقلم شيخ التوضيب  -التعليقالصور و-
  . ] شجاعته وعلى ما سببه لنفسه من مشاكل

صعد ىف األيام التالية املوقف حني أمر زبانيته ىف دمشق  بشار األسدأيضا اجلرذ األلثغ   [
،   با ىف حممد إمنا كرها ىف الغرب، ليس ح وبريوت معا حبرق مقار البعثات الدمنركية والنروجيية

.  وليس لشىء تقريبا إال ليقول للعامل إن أياديه ميكن أن تطال قلب األحياء املسيحية ىف بريوت
حبرق مقر بعثة دپلوماسية إيطالية لديه ردا على قرار وزير إيطاىل حر  القذاىفبعد أيام أخرى أمر 

بوزيره  -أى القذاىف-وأرسل .  صور املمنوعة، بارتداء قميص حيمل ال روبرتو كالديروىليدعى 
مث .  ، أرسل هبم للمحاكمة وتصدوا للغوغاء -أو مل يفهموها-وضباطه ممن خرجوا على األوامر 

، هذا علنا وبنفسه وليس من وراء ستار أو بواسطة  بعد ذلك ألقى باجلرمية على إيطاليا نفسها
  . ] ، جرذ دمشق لكبري لهناطق بلسانه كعادة رفيق درب املروق والقرصنة ا

بيقولوا كمان أن الىب ىب سى إللى امسها رصينة هتعمم الصور بكرة وموش طباعة إمنا :  طب خد عندك
؟ أنا ما عنديش مانع بس  هتقاطعوا بريطانيا كمان.  عيىن عينك ع التليڤزيون إللى بيشوفه مئات املاليني

  . )  ! قال يعىن شكلكم كان حلو أبدا (ه ، بدل شكلكم ما يبقى وحش بعد شوي احسبوها األول

19th Century Danish! 
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القناة الرابعة واخلامسة موش الىب ىب سى وبس إمنا كمان   [
، وحىت أمريكا  كل ده ىف بريطانيا وحدها والسكاى نيوز

بدأت تستاء هى كمان من )  تدينةإللى بيقولوا عليها م (
اإلسالم إللى على رأسه ريشة ومن نبيه إللى عنده حصانة 

 الفيالديلفيا إنكوايرر، فبدأت صحفها زى  پرملانية ضد النقد
تعمم الصور رغم أنف بوش إللى موش عاوز يبطل بوس ىف 

مبناسبة األطياز ىف نفس  (طيز املسلمني ويا ريت جايب نتيجة 
كور األخري الرابط املذ

http://www.nytimes.com/2006/02/08/arts/des
ign/08imag.html   الوقورة جدا النيو يورك تاميز ،

مرمي املسماة بالعذراء  ماكس إرنستتساءلت ملاذا حني رسم 
الطفل يسوع على طيزه العريانة أمام ثالثة شهود مل يغضب 

  . ) ! ؟ أحد
طبعا لك أن تضيف صفحاتنا املطولة جدا و

secularism_part_2.htm#Jesus  األفالم الىت حول
جتسيدات اإلله ، أو صفحاتنا حول  مرمطت بيسوع األرض

نفسه على شاشة السينما ىف الغرب 
secularism_part_2.htm#Jesus  أو إمجاال لك أن ،

، إن  تلقى نظرة على كل أجزاء صفحة العلمانية ىف هذا املوقع
، فاملؤكد أن هذا احلجم  يحيةكان لديك بعض الغليل حنو املس

  . اهلائل من املواد سيشفى معظمه على األقل
أما أحدث الرسوم الىت ظهرت فهى صورة النيو يورك تاميز 

)   كله وليس العمامة فقط  (لوجه أىب مصعب الزرقاوى مكونا 
من قنابل وقطع سالح متنوعة على حنو مقارب جدا لفكرة 

وطبعا واللبيب باإلشارة .  پوستني-إحدى رسومات اإليلالند
الرصينة  (، هذا الذى تقترحه التاميز  يفهم وجه من بالضبط

  ! ، وتدىل بدلوها فيه ىف هذا الوقت بالذات  ) جدا
  

 
Only Muhammad Is Immune! 
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ده وخللى على جنب مواقع اإلنترنيت إللى بكل لغات العامل بتتظاهر دعما  طبعا كل
على األقل موقع واحد  (،  محالت غربية وعاملية لتعمد شراء السلع الدمنركية، وتبدأ  للدمنرك

وهو موقع عمله طالب بلچيكى اتغاظ من صورة الفلسطينني إللى قفلوا مقر االحتاد  لغة ٥٥حط 
وطبعا أنت عارف هم ملا بيشتروا .  ) ! نا حاطينها برضه زى ما أنت شايفاألوروپى وإللى أح

، وزماهنم دلوقت كلهم بيدعوا سائلني املوىل  بيشتروا بكام وملا إحنا بنشترى بنشترى بكام
  ! الكرمي مىت يقاطعنا العرب واملسلمون حىت نصبح مدللني ومشهورين كالدمنرك وسلع الدمنرك
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املعروفة زادت  ليجوعلى فكرة مبيعات لعب األطفال 
؟ صدق أو ال   عارف ليه.  مبيعاهتا حبدة ىف األيام األخرية

؟ ألن أصال ما حدش قبل كده ىف أمريكا أو ىف أى  تصدق
، وكانوا كلهم فاكرينها إنتاج  أهنا دمنركية حتة كان يعرف

بركاتك يا سيدى .  حملى لبلدهم ألن عادة ما بيتكتبش عليها
، وجتوع أوالدنا أكتر  املقاطع تدى الرزق للى بتحبه وتقاطعه

، وبس بشرط ما متوتش أنت وتشترى  ما هم جعانني
،  اإلنسولني الدمنركى إللى بيقولوا ما فيش ىف السوق غريه

املرة إللى فاتت كان الكالم عن برضه مسألة حياة  (اعتها صحتك بالدنيا ويلعن أبو اإلسالم فس
  . )  politics.htm#Intel!  ، فاكر  الڤياجرا:  أو موت
…  

، والتفاصيل هنا  املصرية وأخبار اليوم،  اليمنية احلرية، بل  ليست شيحان األردنية فقط
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/02/20/21312.htm   .بل ويا  أوه ،

ذات الطابع الشباىب املتحرر  مشسهذا ما فعلته جريدة .  السعودية نفسها تعمم الصور!  للهول
  . ] ! ، فكانت زلزاال فاق كل ما سبقه من زالزيل فرباير ٢٠

كل مرة ميس مىت يفهم املسلمون أن ما يقدسونه أعىت التقديس ويصابون باجلنون والسعار من أجله ىف 
، على األقل هناك  ،  وهم أضعاف أضعافهم عدديا ، هو أشياء ال تثري أية قداسة باملرة لدى غريهم فيها

.  ، وضعفهم مرتني أخريني ال يؤمنون أصال باللهو اخلفى بتاع كل أديان التوحيد ضعفهم مرتني مسيحيون
ال نقول تفقهوا ىف .  ، التعامل ببساطة من هذا ، وال نطمح ىف أكثر وأن عليهم أن يتعاملوا مع األمر ببساطة
، وال حىت أن نريد ال مسح اهللا أن نتحدث عن املعايري املزدوجة حيث  خبل فكرة الدين أو ىف إجرام األنبياء

كل مآذن املساجد وكل التليڤزيونات عندنا تكفر أتباع الديانات األخرى بأقذع العبارات ألهنم يعبدون 
، مث هنيج ألبسط مساس من أى أحد  ا وليس كما أعاد حممد صياغتها أو كما فهمهاأيداهنم كما وجدوه

  ! قلنا ال مسح اهللا.  بالرسول الكرمي
، ال يقبلون ما   ، أن الباليني من البشر أضعافكم عددا ، مبعىن أن جيب أن تفهموا خذوا األمر ببساطة

، بل هم يتوقفون لربهة على األقل  كري فيهاترتلونه أنتم كل يوم عن ظهر قلب كمحفوظات ومقدسات ال تف
، وال  ، ومليون مثال من هذا النوع ، كأن يسخرون ليال هنارا مثال من إىل من يصلى الرب على الرسول أمامه

املخيف حملمد وتفخيمه املضحك لنفسه عليكم ’  اإلجيو  ‘تصلح أية أالعيب كالمية ىف إقناعهم كيف انطلى 
، وكلهم بأيدى وأقدام وأدمغة وثروات مثلكم  بالنسبة لباليني البشرأن تفهموا أن جيب .  إىل هذه الدرجة

، ال ميثل نىب الرمحة ىف نظرهم سوى مغتال سفاح قاطع طريق بلطجى دجال زئر   أو طبعا أفضل منكم
  . نساء ومولع جبنس األطفال

Shams Means Sun! 
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ال أحد ميكن 
أن يفهم تربيرا ملثل 
هذه السلوكيات 
.  منه أيا ما كان

القلة املؤمنة منهم 
تقول هل خلت 
كل الدنيا من 
البشر حىت خيتار 
اإلله شخصا كهذا 

أما .  رسوال
الغالبية العلمانية 

، فترى  الساحقة
فقط أن تلك 
صفات تذهب 

نسان العادى باإل
من أمثالنا للسجن 
إن مل يكن 

، ال أن  للمشنقة
تصنع منه قديسا 

وىف كل .  نبيا
األحوال فإن كل 

عبارات التقديس الىت تقولوهنا عن سيد أهل األرض ال تعىن شيئا بالنسبة هلم باملرة وال حىت قالمة الظفر األصغر 
لىت تتخذوهنا مع رسولكم ستأتيكم قطعا بنريان هذه ا ’ ممنوع اللمس ‘األسوأ أن سياسة .  للقدم اليسرى
مضحكة وستفتح بوابات  الفكرة ىف حد ذاهتا.  ) كما يقول بعض املصريني ، باهلوا السخن (عكسية هائلة 

  . أكثر من سرية حممد العطرة نفسها ، مرعبة للسخرية واهلجوم
ون منكم اإلميان بيسوع أو بالثالوث ، مبعىن أن رسامى الدمنرك ال يريد خذوا األمر ببساطةأيها السادة 

، بل فقط يأملون أن خترجوا قليال من قوقعة اخلرافة واجلهل  املقدس الىت مل يعودوا يؤمنوا هبا أصال هم أنفسهم
  . والتخلف الىت اعتادهتا عقلية اإلنسان البدائى واقترضت منذ قرون وألفيات

، وليس معناها أن تتركوا اإلسالم   وتؤمنوا باملسيحيةخذوا األمر ببساطة ليس معناها أن تتركوا اإلسالم 
ولو على -، تعلموا ملرة  فقط ال تغضبوا.  ، أن تأخذوا األمر ببساطة ، معناها ببساطة وال تؤمنون بأى دين

ومن اآلن فصاعدا .  ، ال أكثر وال أقل فاألمر برمته جمرد رأى.  أن تسمعوا ال أن تصرخوا -سبيل التغيري

مىت يفهم املسلمون أن ما يقدسونه أعىت التقديس ويصابون
، هو أشياء ال ار من أجله ىف كل مرة ميس فيهاباجلنون والسع

،  وهم أضعاف أضعافهم  تثري أية قداسة باملرة لدى غريهم
، وضعفهم  ، على األقل هناك ضعفهم مرتني مسيحيون عدديا

مرتني أخريني ال يؤمنون أصال باللهو اخلفى بتاع كل أديان
 .  التوحيد

وكلهم بأيدى،  بالنسبة لباليني البشرجيب أن تفهموا أنه 
، ال ميثل وأقدام وأدمغة وثروات مثلكم أو طبعا أفضل منكم

نىب الرمحة ىف نظرهم سوى مغتال سفاح قاطع طريق بلطجى
ال أحد ميكن أن يفهم . دجال زئر نساء ومولع جبنس األطفال

القلة املؤمنة منهم.  تربيرا ملثل هذه السلوكيات منه أيا ما كان
من البشر حىت خيتار اإلله شخصا تقول هل خلت كل الدنيا

، فترى فقط أن  أما الغالبية العلمانية الساحقة.   كهذا رسوال
تلك صفات تذهب باإلنسان العادى من أمثالنا للسجن إن مل

وىف كل األحوال.   ، ال أن تصنع منه قديسا نبيا  يكن للمشنقة
فإن كل عبارات التقديس الىت تقولوهنا عن سيد أهل األرض ال

عىن شيئا بالنسبة هلم باملرة وال حىت قالمة الظفر األصغر للقدمت
هذه الىت ’  ممنوع اللمس ‘األسوأ أن سياسة .   اليسرى

تتخذوهنا مع رسولكم ستأتيكم قطعا بنريان عكسية هائلة
الفكرة ىف حد.  )  كما يقول بعض املصريني ، باهلوا السخن (

أكثر ، ة واهلجوممضحكة وستفتح بوابات مرعبة للسخري ذاهتا
 . من سرية حممد العطرة نفسها
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، بعد قرون مل يكن يصلكم  املسلمون البؤساء التعايش مع ما يقال عنكم ىف هذه القرية اجللوبية عليكم أيها
  . ، واآلن مل يعد ممكنا أبدا صم آذانكم عنه أصال ما كان يدور فيها

بدل املظاهرات روحوا اشتغلوا 
، أو إذا  زى بتوع اهلند والصني

ا بكالم جنيب حمفوظ روحوا أخذن
  . موتوا

؟ أال  أهلذا احلد ترعبكم اجللوبة
تعرفون أبدا أيها املساكني يا من 

؟ أال تعرفون مثال  ، استجابة أخرى غري العنف والزعيق ضربتهم صدمة املستقبل بأعىت مما ضربت أحدا إطالقا
، أى  مع مرمي اجملدلية أو مع ملكة الدمنرك أن ترمسوا يسوع ميارس اجلنس املثلى مع بطرس أو مع أمه أو عاريا

أو  [هل كان سيتظاهر ضدكم أحد ساعتها أو حيرق أعالمكم .  شىء إال القتل واحلرق والضجيج
، بينما هيهات أن تصبح  ، أو حيرق شاحنات پترولكم فتموتون جوعا أو حياربكم حربا اقتصادية]  سفاراتكم

  ؟  لتمالدمنرك أو غريها دولة فقرية مهما فع
، ال يزيد  كل استهالك العامل العرىب من منتجات ديزىن أو سينسبريى أو الدمنرك أو من منتجات أى حد

املقاطعة خط أمحر يا .  ، وال يقدم وال يؤخر عند أى أحد إال حنن عن أجزاء من األلف من تلك املنتجات
، وال من أجل عيون حرية  ة التداول، وال من أجل عيون منظم  ، وجترميها ليس من أجل عيون الدمنرك سادة

، إمنا هو قبل كل شىء من أجل لقمة عيش أبنائنا   ، وال حىت من أجل عيون االقتصاد نفسه ورفاهيته االقتصاد
،  الكادحني الذين يشردون من وظائفهم ىف كل مرة يبدا فيها هؤالء احملرضون السفلة نوبة سعار جمنون جديدة

، يا من طوال تتفرجون على األرض تسحب تدرجييا من حتت  يا حكامنا األفاضل وثانيا من أجل عيونكم أنتم
، بينما أنتم تضربون كفا بكف تسألون مىت وحتت جنح أى  أقدامكم ويفوز األخوان ومحاس باالنتخابات

، وال تدرون أنكم أنتم من تعطوهنم املشروعية طوال الوقت بصمتكم على مثل  ظالم حتول الشارع لصاحلهم
، الىت يكبدنا أصحاهبا تكلفة باهظة جملرد أن ينفسوا عن هزميتهم احلضارية وأمراضهم  لك األفعال اإلجراميةت

  ! النفسية
وكررناها  censorship.htm#Originalهنا نكرر كلمة حلكوماتنا الرشيدة قلناها ىف التجربة الديزنية  

جيب وبأسرع وقت أن :  ع التجربة الدمنركية، وجنددها م politics.htm#Intelىف التجربة السينسبريية 
  . تقننوا اإلعدام عقوبة لدعاوى املقاطعة أو عامة لكل حماولة عبث أو اجتزاء أو مصادرة حلرية السوق

؟ أال تعرفون أبدا أيها املساكني أهلذا احلد ترعبكم اجللوبة
ايا من ضربتهم صدمة املستقبل بأعىت مما ضربت أحد

؟ أال تعرفون ، استجابة أخرى غري العنف والزعيق  إطالقا
مثال أن ترمسوا يسوع ميارس اجلنس املثلى مع بطرس أو مع

، أى شىء  أمه أو عاريا مع مرمي اجملدلية أو مع ملكة الدمنرك
.  إال القتل واحلرق والضجيج
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األمور يا سادة 
باتت أخطر مما 

كنتم .  تتوقعون
حتسبون املشروع 
اإلسالمى جمرد 
مصادرة للحريات 

، واليوم  الشخصية
بات واضحا أنه 
مصادرة حلرية 
االقتصاد الىت ارتضاها 
وينبىن عليها العامل 

يفعلوهنا .  احلديث
،   تارة باسم حترمي الربا
ت وتارة باسم حمرما
،  الطعام والشراب

وتارة باسم جهاد 
، وتارة  أعداء اإلسالم

، كل احلريات إال  األديان بطبعها قيود ومصادرة للحريات.  ، وال ندرى ماذا بعد باسم رسوم الكاريكاتري
، الذين لن يقبلوا بأقل من  حرية اإلسالم والتسليم لإلله األحد الفرد الصمد ولزبانيته ووكالئه ىف األرض

ولو جاريناها اليوم ىف شىء فلن .  رقاق واستحالل كل سنتيمتر ىف هذا الكوكب وكل روح تسكن فوقهاست
واحلل واضح جلى .  ، ولن تنتهى بنا األمر ىف هناية املطاف إال لعصور ظالم جديدة يكفوا أبدا عن طلب املزيد

، وأقروا بدال منها  ة بالدميوقراطيةأن راجعوا جذريا فلسفتكم ىف احلياة املسما:  بل ووحيد وفورى بالضرورة
، كل أعداء احلرية  ، واملوت والقتل ألعداء احلرية قوانينا للحرية املطلقة تقول إن احلرية كل احلرية للحرية

احلرية كل احلرية للحريات وىف طليعتها احلرية اجلنسية وحرية التخلص .   وبكل صورهم وأشكاهلم وأقنعتهم
فى املريض ساكن السماء الذى ال يتورع عن الكشف عن سيكولوچيته املنحرفة من عبودية ذلك اللهو اخل

واملوت كل املوت .  باالعتراف بأنه ما خلق اجلن واإلنس إال ليعبدوه وليس ألى هدف إجياىب ىف الكون
عمولة ألعداء احلرية ممن حياولون قمع أية حريات أو مصادرهتا أو التصريح هبا لكن ىف اخلفاء أو بعد دفع ال

  . لوكالء السماء على األرض
…  

كنتم حتسبون.   األمور يا سادة باتت أخطر مما تتوقعون
،  املشروع اإلسالمى جمرد مصادرة للحريات الشخصية

درة حلرية االقتصاد الىت ارتضاهاواليوم بات واضحا أنه مصا
، يفعلوهنا تارة باسم حترمي الربا.   وينبىن عليها العامل احلديث

، وتارة باسم جهاد  وتارة باسم حمرمات الطعام والشراب
، وال ندرى  ، وتارة باسم رسوم الكاريكاتري أعداء اإلسالم

، كل األديان بطبعها قيود ومصادرة للحريات.   ماذا بعد
يات إال حرية اإلسالم والتسليم لإلله األحد الفرد الصمداحلر

، الذين لن يقبلوا بأقل من ولزبانيته ووكالئه ىف األرض
استرقاق واستحالل كل سنتيمتر ىف هذا الكوكب وكل روح

ولو جاريناها اليوم ىف شىء فلن يكفوا أبدا عن.   تسكن فوقه
ملطاف إال لعصور، ولن تنتهى بنا األمر ىف هناية ا طلب املزيد

واحلل واضح جلى بل ووحيد وفورى.  ظالم جديدة
أن راجعوا جذريا فلسفتكم ىف احلياة املسماة:  بالضرورة

، وأقروا بدال منها قوانينا للحرية املطلقة تقول  بالدميوقراطية
، ، واملوت والقتل ألعداء احلرية  إن احلرية كل احلرية للحرية
 . هم وأشكاهلم وأقنعتهمكل أعداء احلرية وبكل صور
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نعود لنقول مرة أخرى خذوا 
ط ال األمر ببساطة معناها أن فق
، ال  تقيموا الدنيا وال تقعدوها

أحد ]  أو سفارات  [حترقوا أعالم 
ختلوا ولو ملرة .  وال منتجات أحد

واحدة على سبيل التغيري عن النسخ 
الذى جرى على آية قرآنية مبكرة 
.  كانت تقول لكم دينكم وىل دين

اتركوا من يرسم يرسم ومن يسب 
، لكم  ، هذه حريتكم ، هذا تفكريكم سبوا اإلسالم كما شئتم، سيفهمون ساعتها أنكم تقولون هلم  يسب

هذا هو أدىن تصرف ميكن أن حيظى .   ، ولنا دين نثق فيه وحنبه ) أو لكم الال دين أو أيا ما كان (دينكم 
  ! ، صدقوىن ، جدا جدا ، أما أى تصرف آخر خالفه فمعناه ومدلوالته شديدة السوء بشىء من االحترام
، تكررون الغلطة مع الرسوم  ع الكاهن زكريا بطرس على القناة املسيحية املسماة احلياةمثلما احلال م

مع اعترافنا بأسلوب زكريا بطرس اجلذاب املتميز املازح القادح القاذع الالذع الالدغ إال أنه ىف .  الدمنركية
سلفا ألفها سيد القمىن  جوهره ليس سوى جمرد باحث متواضع مبتدئ كل ما فعله أن قرأ عليكم حبوثا جاهزة

أى تصوير األول حملمد  ، ، بل وحىت مل يصل بعد للعمق احلقيقى جلوهر ما وصل إليه أيهما وخليل عبد الكرمي
وتصوير الثاىن له كربيب تافه  ، كقبضاى حملى مسعور جنونه األكرب واألوحد هو هنم السلطة اجملنون ال أكثر

القمص مثلما جعلتم من .  خدجية بنت خويلد ،  ستاذة مبعىن الكلمةاأل ، صنعته صاحبة هنم السلطة احلقيقى
، كان من املمكن للمحنة الدمنركية أن متر برمتها دون  أسطورة وظاهرة حيرص على متابعتها كل مسلم بطرس

أن تلفت انتباه أحد سوى بعض قراء دمنركيني يبحثون عن ابتسامة كاريكاتري عابرة ىف جريدهتم كل ذات 
  . صباح

طبعا الويل كل الويل لكم ولعقلكم الديىن .   حىت املقارنة مع ذلك الكاهن ليست قياسا صحيحا جدا
، بالذات حني خيرج من دفات الكتب املطمورة ويبث للماليني جهارا  املتخلف مما يقوله القمىن وعبد الكرمي

.  ظروا ماذا فعلتم من ال شىء تقريبا، لكن بالنسبة لبلد الشمال القاصى املسمى الدمنرك ان هنارا على التلفاز
لقد أصبحت صورة حممد ذى العمامة الضخمة املفخخة واحلواجب الكثة والشارب املعووج هى صورة 
نبيكم الىت ستنطبع خلمسمائة سنة قادمة على األقل ىف أذهان كل أعضاء العرق البشرى حىت املسلمني 

، فلن يعتد هبا أو به  حىت لو كلونتموه حيا من عظام قربه، أو  حىت لو أتيتم بصورة فوتوجرافية له . منهم
، السبب عبقرية  ، السبب ليس عبقرية أحد حمدد پوستني الدمنركية-السبب ليس عبقرية فنان اإليلالند.  أحد

  ! عبقرية غبائكم:  أخرى خاصة جدا من نوعها
سالم نفسها باتت مادة للنقاش الواسع عقيدة اإل.  ، ما مير به العقل العرىب اآلن هو زلزال ثقاىف باختصار

اليوم القمىن وخليل عبد الكرمي وغريمها كثريون يقتحمون البيوت من أوسع .  وأصبحت برمتها على احملك
اليوم تكتب مثال ىف أى حمرك حبث حياة الرسول اجلنسية أو تكتب حممد عائشة .  ، شاشة التليڤزيون أبواهبا

.  ، ما مير به العقل العرىب اآلن هو زلزال ثقاىف باختصار
عقيدة اإلسالم نفسها باتت مادة للنقاش الواسع وأصبحت

  . برمتها على احملك
مهما يكن من أمر املهم أن العقل العرىب قد انفتح على عامل

ومل يعد بوسع ، من العواصف والرياح العاتية ال قبل له به
أحد كتمه ىف فنجال النفاق االجتماعى والديىن مرة أخرى

وما حيدث ىف الشأن الدمنركى اآلن ما هو إال.   بعد اليوم
، إن مل يكن أول الغيث ىف الصدمات أحد مظاهره

. والتمزقات الىت تقوم هبا األعاصري دائما
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، بينما منذ سنوات قليلة للغاية كان موقعنا املتواضع حديث كل اإلنترنيت  كوتفاجأ مبليون موقع يقفز لوجه
، حىت رغم أنه ىف الواقع مل يتطرق لعائشة وال  العربية كشىء فريد من نوعه لكالم علىن وصريح ىف العلمانية

ديننا هتدم هويتنا وثقافتنا واليوم اإلم ىب سى .  أصالكر يوما باالهتمام بشأهنا فلغريها ورمبا مل يكن حىت قد 
، وهتدم أيضا ىف نفس الوقت فكرة  املواد يزيةجنلإ ساعة يوميا على األقل من خالل قناتيها الثانية والرابعة ٤٨

، فكم بات مثل هذه شيئا ممال سخيفا لن يود أحد  ’  العلمانية ‘قدمية ىل عن مشروع قناة حتمل اسم 
ة مطلقة العلمانية والتحررية ومطلقة ، بينما هناك كل تلك املواد اهلولليوودية السينمائية والتليڤزيوني  مشاهدته

نصف األفالم هتاجم العرب واملسلمني والنصف اآلخر يسخر .  ، تبث على مدار الساعة باجملان اجلاذبية معا
أضف طبعا أن كل ما يعمم ىف الغرب من مواد مطبوعة .  ، وكلها حيتفى باجلنس واحلياة واحلرية من املسيحية

نا بسهولة مذهلة إذا ما قورنت بأيام الستار احلديدى ملا قبل السماوات املفتوحة أو مرئية أو أى شىء بات يصل
هنا جيب أن حنىي قرارات شديدة الستراتيچية وشديدة الصمت ىف نفس الوقت اختذها أناس مل .  واإلنترنيت

مق ببط كلن بقوة ، لكنها ذلك النوع من التغيري الذى يسرى ىف الع يدعوا الكثري أو مل يدعوا شيئا عن أنفسهم
تكلمنا كثريا من قبل عن صحيفة الشرق األوسط وعن حزمة اإلم ىب سى وعن قصاصات الڤيديو .   جارفة

باملثل كنا نعلم من اللحظة األوىل أن إصرار وزير اإلعالم املصرى السابق .  ، وكثري مما إليها املتحررة جنسيا
،   ينتجه هو نفسه من حمتوى إعالمى باجلودة الكافية صفوت الشريف على السماوات املفتوحة حىت لو يكن ما

، مفروضا على كل األجيال  ، وبكل تأكيد بات اليوم واقعا ال رجعة فيه كان قرارا ثوريا بكل معىن الكلمة
أيضا كنا نعلم من اللحظة األوىل كم أن اإلنترنيت ستفتح أبواب جهنم على .   وبات أثره أكثر من مذهل

، ذلك ألن الرقابة   وإن كنا طوال الوقت نشفق أو رمبا ال نراهن بنفس قدر الثقة عليها، حىت العقل العرىب
منيل اآلن لنسبة  (عليها رمبا لن تثري نفس ردة الفعل كاملساس بتليڤزيون الساتياليت بعد تعود الناس عليه 

ألمحد نظيف يوم كان وزيرا الفضل ىف القرار اجلرئ واملثابر على ترسيخ حرية اإلنترنيت كواقع ال يكاد ميس 
، إمنا ألن رائد إدخاهلا األصلى هشام الشريف قد  ، ليس فقط ألنه الذى جعلها جتارية وجمانية معا لالتصاالت

، أو  ، فأضاع على نفسه أى فضل تارخيى عليها حتول لألسف الشديد بعد تركه ملوقعه للمناداة بالرقابة عليها
لفضل للدكتور اجلنزورى الذى كان يعطى اهتماما كبريا ملركز دعم اختاذ ، وا لعله مل يكن صاحب فضل أصال

مهما يكن من أمر املهم أن العقل العرىب قد انفتح على عامل من العواصف والرياح العاتية ال قبل .  )  القرار هذا
وما حيدث ىف .   ، ومل يعد بوسع أحد كتمه ىف فنجال النفاق االجتماعى والديىن مرة أخرى بعد اليوم له به

، إن مل يكن أول الغيث ىف الصدمات والتمزقات الىت تقوم هبا  الشأن الدمنركى اآلن ما هو إال أحد مظاهره
  . األعاصري دائما

، فاملوقف الصحيح اآلن هو إصدار تشريع استثنائى يقضى بإعدام من تسببوا ىف  أما بالنسبة حلكومة الدمنرك
،  ، دميوقراطى أو ديكتاتورى فال يوجد بلد ىف العامل.  اخليانة العظمى هذه الضجة من املسلمني ذلك بتهمة

، دون أن يرسل  ، يسمح ملواطنيه بأن جيوبوا العامل حيرضون ضده ويدمرون اقتصاده متحضر أو متخلف
أما بالنسبة لبقية املسلمني ممن ال يثبت تورطهم ىف تلك اهلجمة فال أقل من .  استخباراته خلفهم لقتلهم

لسحب الفورى للجنسية الدمنركية منهم وترحيلهم لبداهنم األصلية أو بلدان أجدادهم إن كانوا من مواليد ا
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فكل الوقائع واملعطيات تؤكد أن املسلمني ىف الغرب قنابل موقوتة سوف تنفجر إن آجال أو .   الدمنرك
  . ، مهما بدت عليه حاهلم اآلن عاجال

،  ، ولسنا ضد ما يسمى باحلوار ولسنا ضد التسامح بني األديان ، حنن ال نود رؤية أية دماء مسفوكة
، بل نتمىن أن نعيش حىت نرى عاملا ورديا  ، وقطعا قطعا حنن ال نكره أحدا ولسنا ضد أن يعم السالم العامل

أن هذه األحالم وهم مستحيل  -وألسباب چيينية ال يد ألحد فيها-املشكلة ببساطة متناهية .  مجيال كهذا
، وأن احلل الوحيد لضمان مستقبل احلضارة هو تصعيد حرب اإلبادة  ييع وقت وتعمية عن أصل املشكلةوتض

  ! ضد التخلف واملتخلفني حلدودها القصوى
…  

ىف  ١العلكة السائدة رقم 
األصوات املسلمة اآلن تقول إن 
على أوروپا أن تفهم أن مثة أناس 
آخرون هلم ثقافتهم املختلفة 
ويؤمنون بأشياء خمتلفة وأن 

!  مجيل جدا . الواجب احترامهم
هذا بالضبط ما حاولت أن تقوله 

دمنركية للمسلمني من الصحيفة ال
، وكل املطلوب  خالل رسومها

  !  اآلن أن يقوله املسلمون ألنفسهم بدال من أن يعظوا الغري به
إن بؤسكم ينبع من أنكم عشتم 

قرنا ال تسمعون فيها سوى  ١٥
آيات التسبيح والتمجيد ىف إهلكم 
ونبيكم ودينكم باعتبارها احلقيقة 

، وكان  املطلقة والوحيدة ىف الكون
يتجرأ على مناقشة أية  كل من

تفصيلة صغرية فيها كان يقتل 
اليوم .  باعتباره كافرا أو مرتدا

السماوات املفتوحة وفضاءات 
اإلنترنيت ومنظمة التداول العاملية 

، أن  جتربكم على أحد خيارين
تفعلوا كما يفعل كل أتباع األديان 
األخرى تتمسكون بعقيدتكم 
مطاطئني الرأس أذالء أمام ما 

يقولون إنك تستطيع ىف أوروپا أن هتاجم اإلسالم وتسخر
! طبعا.  من حممد لكنك ال تستطيع إنكار حمرقة اليهود

، أما الدين  ، والعلم مقدس علم ، والتاريخ  احملرقة تاريخ
، ال ىف أوروپا وال ىف اليهودية يا سادة ال حصانة هلا . فهراء

، ولن  سب إبراهيم وموسى وداود كما شئت.  غري أوروپا
لكن انكر احملرقة وستصبح صاحب.  يقول لك أحد شيئا

أچندة سياسية وبرنامج كراهية وحمرضا دينيا ومهددا للسلم
سرييد اجملتمع كله وليس اليهود فقط سجنك، و االجتماعى
 . من أجلها

قرنا ال تسمعون فيها ١٥إن بؤسكم ينبع من أنكم عشتم 
سوى آيات التسبيح والتمجيد ىف إهلكم ونبيكم ودينكم

ل من، وكان ك باعتبارها احلقيقة املطلقة والوحيدة ىف الكون
يتجرأ على مناقشة أية تفصيلة صغرية فيها كان يقتل باعتباره

اليوم السماوات املفتوحة وفضاءات.  كافرا أو مرتدا
، اإلنترنيت ومنظمة التداول العاملية جتربكم على أحد خيارين

أن تفعلوا كما يفعل كل أتباع األديان األخرى تتمسكون
تسمعونه من متحيص بعقيدتكم مطاطئني الرأس أذالء أمام ما

، أو وهتكم منها صباحا ومساء باعتبارها حفريات قبل تارخيية
أما عصر اإلسالم إللى.  أن تتركوها ألفكار أفضل وأحدث
، وخيار قتل كل من على رأسه ريشة فقد انتهى لألبد

أو’   يلحد  ‘أو ’   يشرك  ‘أو ’  يتطاول ‘أو ’   يتجرأ  ‘
خذوا األمر جبدية ولو ملرة . ، مل يعد واردا أصال ’ يرتد  ‘

إيران لن تتمكن من صنع القنبلة ولن ميكنكم قتل:   واحدة
 ! كل هؤالء الباليني



٢٧  

، أو أن تتركوها ألفكار أفضل  عونه من متحيص وهتكم منها صباحا ومساء باعتبارها حفريات قبل تارخييةتسم
أو ’  يتجرأ  ‘، وخيار قتل كل من  أما عصر اإلسالم إللى على رأسه ريشة فقد انتهى لألبد.  وأحدث

:   ا األمر جبدية ولو ملرة واحدةخذو.  ، مل يعد واردا أصال  ’ يرتد ‘أو ’  يلحد ‘أو ’  يشرك ‘أو ’  يتطاول ‘
  ! إيران لن تتمكن من صنع القنبلة ولن ميكنكم قتل كل هؤالء الباليني

، هى ىف الواقع تضليل وخلط أوراق أقرب للسفالة من  وتسود اخلطاب املسلم ٢لكة أخرى حتمل رقم ع
لكنك ال تستطيع إنكار  يقولون إنك تستطيع ىف أوروپا أن هتاجم اإلسالم وتسخر من حممد.  أى شىء آخر
اليهودية يا سادة ال .  ، أما الدين فهراء ، والعلم مقدس ، والتاريخ علم احملرقة تاريخ!   طبعا.   حمرقة اليهود
، ولن يقول لك أحد  سب إبراهيم وموسى وداود كما شئت . ، ال ىف أوروپا وال ىف غري أوروپا  حصانة هلا

أچندة سياسية وبرنامج كراهية وحمرضا دينيا ومهددا للسلم  لكن انكر احملرقة وستصبح صاحب.  شيئا
ىف الغرب قد يتظاهرون من أجل .  ، وسرييد اجملتمع كله وليس اليهود فقط سجنك من أجلها االجتماعى

قد يتظاهرون من أجل اليهود ىف فرنسا .  ، لكنهم ال يتظاهرون أبدا من أجل املسيحية مسيحىي مصر أو لبنان
، لكنهم ال يتظاهرون أبدا  ) إخل …، دارفور  البوسنة (و حىت من أجل املسلمني هنا أو هناك ، أ أو روسيا

  . من أجل اليهودية أو اإلسالم
، اإلسالم ال حيترم أى  اإلجابة خطأ.  اإلسالم حيترم كل األديان فلماذا ال حيترمونه هم:  ٣العلكة رقم 

وصفنا فعلة حممد باألديان  (رمها هى أديان من اختراعه هو األدديان تلك الىت حيت.  دين على وجه اإلطالق
، أما األديان الىت نعرفها وكما يتبعها أتباعها اليوم فهى  )  هذه يوما بأهنا أكرب عملية تزوير للتاريخ ىف التاريخ

منسوخا ، يرونه إما  حىت اإلسالميون احلق مل يعودوا حيترمون أغلب اإلسالم نفسه.  حمرفة مزورة أو مغلوطة
،  ، ودستورهم فقط هو السور الذى نزلت لتختم ما يسمى بالوحى ’ إسرائيليات ‘وإما ىف غالبيته الساحقة 

، هذه الىت جتب كل  وحتديدا برنامج اإلبادة والتطهري العرقى األعظم ىف التاريخ اإلنساىن املسمى سورة التوبة
، كمجرد  ، فنحن أما مبناسبة اإلسرائيليات.  ) نا، أو مكرر كثريا ل ولن نفيض ىف كالم مكرر (ما سبقها 

، نقصد  ، يهمنا كثريا النصوص الدينية األصلية غري املفلترة باحثني عن احلقيقة وليس حىت بالضرورة كعلمانيني
هذه تنقل لنا عقلية اإلنسان البدائى الذى اخترع األديان واآلهلة .  األصلى حسب التعبري املصرى’   بعبلها ‘

،  فعلناها مع األناجيل املبكرة ىف هذا املدخل الضخم عن قصة املسيحية.  بسبب بؤسه البائس يعبدهاوراح 
، باعتبارها قطعا الوجه احلقيقى  ونتمىن على الكل أن يتعمق على ذات املنهج ىف التأمل ىف إسرائيليات اإلسالم

، يا  كما قلنا أيضا من قبل.  عليه، وليست كما يقولون العكس هى الدخيل  األصدق لإلسالم األول نفسه
قليلة للغاية هى احلاالت الىت يبدى .   وال يعترف باألديان األخرى’  حيترم ‘ليت اإلسالم كان دينا عاديا ال 

هذا يعطى أتباع الديانات حرية أن يتعبدوا ىف سالم دون انشغال كبري بعقائد .  فيها دين رأيا ىف دين آخر
، حيث الكل يعبد ما شاء ىف أثينا أو ىف  اىل عظيم موروث من أيام الوثنية العظيمة، وهو تقليد ليرب اآلخرين

، ومن مث مل  كانت لآلهلة وظائف خمتلفة ومل يكن يوجد إله واحد يقوم بكل األشغال.   روما أو ىف كعبة مكة
قيقة الكلية املطلقة ، إىل أن أتت أديان ما يسمى بالتوحيد بفكرة احل تكن فكرة احلروب الدينية واردة أصال
، واملسيحية ليس هبا  البوذية ليس هبا نصوص تتكلم عن املسيحية.  ومن مث بالضرورة حتمية إلغاء اآلخر

، رمبا احلالة الوحيدة إطالقا هى رأى املسيحية ىف  ، ال شىء به نصوص ختص أى شىء نصوص ختص اإلسالم
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بالطبع كل أتباع الديانات حيتقرون ديانات .  ’ تكفريى ‘، وهو خالف غري جوهرى وقطعا غري  اليهودية
، بالذات ديانات ما يسمى  ، هذه حقيقة واقعة تدركها مبجرد اجللوس مع أى متدينني من أية ديانة اآلخرين

لكن اإلسالم هو الدين الوحيد الذى يتجاوز مرحلة .  بالتوحيد الىت يفترض كل منها أنه وصل للحقيقة املطلقة
اإلسالم ورط نفسه ىف .   ، ليجعل معاداة الكفار نصوصا مقدسة بل وبرنامج جهاد دموى غلقةكالم الغرف امل

، وحدد بالضبط ما جيب فعله حنوهم من استرقاق  ، ىف كل دين وىف كل شىء إبداء الرأى ىف كل األنبياء
ال ميكنكم .  لذا فهو اآلن أمام مشكلة حقيقية.  ، وجعلها واجبا مقدسا إخل …واستحالل وحدود وجزية 

، وىف  أن متضوا ىف حالكم كما كل أتباع الديانات األخرى تعبدون ما تعبدون وتتركون اآلخرين ىف شأهنم
، أيا ما كانت هذه آراء حتترمها أم   نفس الوقت يصعب تنفيذ اقتراح شطب تعرض القرآن لألديان األخرى

األديان كلها :  اجلميع إال أنتم منذ قرون طويلة هو احلل الذى توصل له -؟ وماذا غريه-احلل الوحيد .  تزورها
  !  هراء

ما نريد أن نضيف أن رمبا ليست 
مصادفة أن صدر هذا الشهر كتاب 

 .Daniel Cحيمل عنوان 
Dennett —'Breaking the 

Spell'   يضع مؤلفه املذكور ،
نظرية جديدة للتطور تصل حلد 
توصيف چيني حمدد داخلنا بأنه 

لكالم عن أن أيضا ا (چيني الرب 
كل شىء خيضع لنظرية التطور حىت 

، وأن چييناتك وليس أى   الدين
شىء آخر هى الىت حتدد لك 

، كالم ليس جديدا وسبق أن  دينك
قاله موقعنا على حنو شبه حرىف قبل 
سنوات وسنوات من أن خيطر ببال 

اجلديد فقط أن الرصد .  أحد
اإلحصائى والتارخيى والتنظريات 

، تبيت يوما بعد يوم  ةالعامة واملعمم
  . )  حقائق علمية جتريبية حمققة

 . املعايري املزدوجة:  ل العلكاتأو لعلها األقدم بني كل العلكات أو لعلها جتمل ك ٤العلكة رقم خريا أ
،  ، وهذه ليست شتيمة إمنا توصيف علمى لواقع احلال واألرقام أنتم حثالة األرض:  وجنيبكم باختصار

ساعة ىف  ٢٤أنتم تعيثون ىف األرض فسادا .  ومع ذلك ال تكفون ضجيجا أنكم خري أمة دوهنا كل األمم
أليس للمسيحيني واليهود .  نيا وتقعدوهنا لو مس بكم أحد، مث تقيمون الد أيام ىف األسبوع ٧،  اليوم

.  املعايري املزدوجة:   أخريا العلكة األقدم بني كل العلكات
، وهذه ليست شتيمة أنتم حثالة األرض:   وجنيبكم باختصار

، ومع ذلك ال إمنا توصيف علمى لواقع احلال واألرقام
تم تعيثونأن.   تكفون ضجيجا أنكم خري أمة دوهنا كل األمم

،  أيام ىف األسبوع ٧،  ساعة ىف اليوم ٢٤ىف األرض فسادا 
أليس.   مث تقيمون الدنيا وتقعدوهنا لو مس بكم أحد

للمسيحيني واليهود وحىت للوثنيني وعبدة الشيطان مشاعر
؟ أليس العلمانيون بشرا هلم مشاعر  دينية جيب أيضا أن حتترم

قصات وحىت؟ أليست الفنانات والرا جيب أن حتترم
؟ إىل أن العاهرات إنسانات هلن مشاعر جيب أن حتترم

كل -ناهيك عن ميكروفونات جوامعكم-تشطبوا من قرانكم 
ناهيك عن العبارات-للكفار واملشركني ’  املسيئة  ‘العبارات 

، وإىل أن يتعلم قرآنكم من اآلن فصاعدا املستحلة لدمائهم
آخر -١:  فأنتم ،  احلديث بأدب عن املتربجات الفاجرات

آخر من يلفظ كلمة -٢من يتحدث عن ازدراء األديان 
آخر من حيتج على صحيفة قدمت رسوما - ٣إيذاء املشاعر 

آخر من يتحدث -٤لنبيكم أو يطالبها باالعتذار ’  مسيئة  ‘
 ! عن املعايري املزدوجة
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؟ أليس العلمانيون بشرا هلم مشاعر جيب  وحىت للوثنيني وعبدة الشيطان مشاعر دينية جيب أيضا أن حتترم
؟ إىل أن  ؟ أليست الفنانات والراقصات وحىت العاهرات إنسانات هلن مشاعر جيب أن حتترم أن حتترم

للكفار واملشركني ’  املسيئة ‘كل العبارات  -ناهيك عن ميكروفونات جوامعكم-تشطبوا من قرانكم 
، وإىل أن يتعلم قرآنكم من اآلن فصاعدا احلديث بأدب عن  ناهيك عن العبارات املستحلة لدمائهم-

آخر من يلفظ كلمة إيذاء  -٢آخر من يتحدث عن ازدراء األديان  -١:  ، فأنتم املتربجات الفاجرات
آخر  - ٤لنبيكم أو يطالبها باالعتذار ’  مسيئة ‘آخر من حيتج على صحيفة قدمت رسوما  - ٣املشاعر 

  ! من يتحدث عن املعايري املزدوجة
آمل أن تكون قد 

، هم   وصلتكم الفكرة
مستعدون حىت آخر 
املدى للدفاع عن 

،  ان كإنساناإلنس
لكنهم حيتقرون 
،  العقائد أشد احتقار

ألهنا عقلية مغلقة 
، يعرفوهنا   متخلفة

عاشوها أنفسهم عانوا 
، وطبعا تركوها  منها

أما أنتم .  منذ قرون
، لكن ىف نفس الوقت تقيمون الدنيا وتقعدوهنا مبجرد أن يشرع الطرف اآلخر ىف استخدام أى  فتريدوهنا حربا

،  قدموا أنفسكم هلم كبشر -١:  ، أمامكم أحد خيارين ال ثالث هلما بعبارة أخرى.  فسهشىء للدفاع عن ن
وأوافقكم جدا أهنا مشوهة فعال فهى أقل سوءا  (لدى الغري ’  املشوهة ‘ستحلون وسواسكم الكبري بصورتكم 

  . ، سينتهى بكم األمر ىف حمرقة نووية قدموا أنفسكم كعقيدة -٢.  ) بكثري من احلقيقة
،  ، بالذات الدين ، ال عصمة لفكر سپتمرب ١١بعد :   أو لعلنا قلنا يوما ما ميكن أن يلخص كل هذا

  ! ، بالذات اإلبادة ، بالذات العرقية وأيضا ال استبعاد لفكر.  بالذات اإلسالم
  : وكمان

حرية تقييد  ، والقيد الوحيد على احلرية هو ، واملوت والقتل ألعداء احلرية  احلرية كل احلرية للحرية
  . ) ! الدين مثال (احلرية 
…  
إننا أمام حالة حية جديدة تفقأ عني كل .  إللى قلناها ىف األول’  ! هتحلو ‘هذا ما قصدناه حبكاية !  آه

حرية الرائع أن األمر وألول مرة يتحول ملظاهرة غربية عارمة من أجل ،  من يدعو للتسامح واحلوار واللقاء
، ودرة التاج فيها جوهرتان هيهات لكم أن  ا سادة إن حرية التعبري جاءت لتبقى، ولتقول لكم ي الفكر

، هم مستعدون حىت آمل أن تكون قد وصلتكم الفكرة
، لكنهم حيتقرون  آخر املدى للدفاع عن اإلنسان كإنسان

، يعرفوهنا  ، ألهنا عقلية مغلقة متخلفة  العقائد أشد احتقار
أما.  ، وطبعا تركوها منذ قرون عاشوها أنفسهم عانوا منها

، لكن ىف نفس الوقت تقيمون الدنيا  أنتم فتريدوهنا حربا
وتقعدوهنا مبجرد أن يشرع الطرف اآلخر ىف استخدام أى

، أمامكم أحد خيارين بعبارة أخرى.   شىء للدفاع عن نفسه
، ستحلون كبشر قدموا أنفسكم هلم -١:   ال ثالث هلما

لدى الغري’  املشوهة ‘وسواسكم الكبري بصورتكم 
وأوافقكم جدا أهنا مشوهة فعال فهى أقل سوءا بكثري من (

، سينتهى بكم األمر قدموا أنفسكم كعقيدة -٢.   ) احلقيقة
. ىف حمرقة نووية



٣٠ 

اجلميع حياول  . حق النقد العلىن لألديان واحلرية اجلنسية:  متسوا بأيهما حتت أية ظروف حالية أو مستقبلية
، فقط احلل   يلتقوناألديان وأتباعها ال يتساحمون وال يتحاورن وال .  شيئا فشيئا فهم األشياء على حقيقتها

، املشكلة ىف  ليست املشكلة ىف الدين، وقلناها ألف مرة ومرة  لألسف ال يوجد حل آخر.  معهم أن يبادوا
  ! الچيني

  ! نشك ونأمل معا!  ؟ لكن هل ترى اقترب العقل الغرىب حقا من فهم األشياء على حقيقتها أخريا
…  

النصوص الكاملة لكتب سيد  http://www.islameyat.com/arabic/books.htmللمزيد اقرأ هنا 
، وكذا شاهد أو امسع هنا  القمىن وخليل عبد الكرمي وغريمها

http://www.islameyat.com/arabic/derasat/as2ela_fel_iman/as2ela_fel_iman1.ht
m مجيع حلقات األب زكريا بطرس التليڤزيونية عن اإلسالم [ .  

ماذا .  ن ىف الدوحة اليوم ينادى بتشريع أممى حيظر اإلساءة لألنبياءبيا:  ٢٠٠٦فرباير  ٢٦:  حتديث[ 
؟ من هو كوىف عنان هذا حىت يصدر تشريعا يعيد حماكم التفتيش  ؟ من ال ميلك أعطى ملن ال يستحق نقول

؟ أوال أليس أصال ال   ؟ أى حتالف حضارات هذا الذى تسمون أنفسكم به لعقول حتررت منذ عشرة قرون
؟ مث أين ىف أية حلظة ىف التاريخ  ية حلظة من التاريخ سوى حضارة واحدة والباقى قطاع طرقتوجد ىف أ

للمتدينني ضد مكتسبات احلضارة املعاصرة ’  حتالف ‘؟ أم لعلكم تتحدثون عن  حتاورت األديان ومل تتحارب
؟ أم  ) يل تقضى عليهامع بعضهم البعض على طريقة منظمة محاس حني تكاد إسرائ’  هتدئة ‘بعد أن يعقدوا  (

  ؟ تشوفوا حلمة ودنكم أقرب:   لعلنا نقول ىف مقابل كل هذا شيئا اكثر واقعية
إهنا مظاهرة ووهم كبريين يروج 
هبا عمرو موسى ومنظمة املؤمتر 

،  ’ الشارع ‘اإلسالمى نفسيهما ىف 
من خالل دپلوماسية رخيصة ال 

هل تتخيلون أن .  طائل من ورائها
أحدا ىف أوروپا أو أمريكا أو حىت 
ىف بقية الشرق واجلنوب ميكن أن 

شريعا خرافيا كهذا الىت ميرر ت
؟ إنه ضد الدستور   حتلمون

األمريكى والدستور األوروپى وضد 
األديان واألنبياء شىء .    كفاكم خلطا لألوراق.  كل دساتري العامل مبا فيها حىت معظم الدساتري العربية

،  هلة مزعومةازدراء األديان واألنبياء رأى وفكر وعلم موجه ضد كتب وأفكار وآ.  والكراهية شىء آخر
حىت العرقية لو انبنت على حقائق .  الكراهية سياسية وحتريض وإرهاب ضد بشر أحياء حمددين من حلم ودم

، وهى أنكم  انظروا ألصل املشكلة ولو ملرة واحدة.  علمية وچيينية فهى علم واجب االحترام حمصن ومقدس

،  ، بالذات الدين ، ال عصمة لفكر سپتمرب ١١بعد 
،  ، بالذات العرقية وأيضا ال استبعاد لفكر.  بالذات اإلسالم
  !  بالذات اإلبادة

ية عارمة منالرائع أن األمر وألول مرة يتحول ملظاهرة غرب
، ولتقول لكم يا سادة إن حرية التعبري  حرية الفكرأجل 

، ودرة التاج فيها جوهرتان هيهات لكم أن  جاءت لتبقى
حق النقد:  متسوا بأيهما حتت أية ظروف حالية أو مستقبلية

  .  العلىن لألديان واحلرية اجلنسية
إن حرية الفكر ألكثر قداسة من:   باختصار صلف أخري

!  أى دين
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ساعتها رمبا تبدأون التفريق بني .  يس شيئا آخرشعوب غبية جاهلة متخلفة امتهنت قطع الطرق عرب التاريخ ول
  . حقائق العلم وهتاومي الدين

مع عدم احترامنا لشرعات حقوق اإلنسان الكثرية الىت أصدرهتا تلك املنظمة الىت حيكمها أصفار العامل 
م وامهون يا سادة لو أنت.  ، فإن ما تريدونه اليوم هو نكوص ألف سنة للوراء على كل شىء  الثالث وبلطجيته
  : ، آخرها قبل بضعة سطور ، نكرر لكم ما قلناه مليون مرة فعال هلده الدرجة

،  وأيضا ال استبعاد لفكر.  ، بالذات اإلسالم ، بالذات الدين ، ال عصمة لفكر سپتمرب ١١بعد 
  ! ، بالذات اإلبادة بالذات العرقية

  : وكمان
، والقيد الوحيد على احلرية هو حرية تقييد  احلرية، واملوت والقتل ألعداء   احلرية كل احلرية للحرية

  . ) ! الدين مثال (احلرية 
  :  ومرة كمان

، ودرة التاج فيها جوهرتان هيهات لكم أن متسوا بأيهما حتت أية ظروف  إن حرية التعبري جاءت لتبقى
  . حق النقد العلىن لألديان واحلرية اجلنسية:  حالية أو مستقبلية

  : صلف أخريأو لنضف باختصار 
  . ] ! إن حرية الفكر ألكثر قداسة من أى دين
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  مركية مالحق على هامش التجربة الدن
  

قائمة :  ٢٠٠٦فرباير  ٢٣ ◄
األحرار الشجعان حول العامل تتسع 

اليوم صرح وزير .  وتتسع وتتسع
أن ال  پيتر كوستيللواخلزانة األستراىل 

مكان ىف أستراليا ملن يريد العيش 
، مضيفا أن إما  عة اإلسالميةبالشري

االنصياع الكامل للقوانني والقيم 
األسترالية وإما سحب اجلنسية 

أو باحلرف اجلزء .  والترحيل الفورى
إذا  ‘:  األشهر فيما اقتبس من كالمه

كان لديك اعتراض على املشى بدون 
، وإذا كان  حذاء ال تذهب للمسجد

لديك اعتراض على القيم األسترالية 
وطبعا من أضاف للحديث أبعادا ووقعا أقوى أنه خبالف بالغته وصراحته العميقتني .  ’  ! ذهب ألسترالياال ت

،  على اإلسالم املتشدد چون هاوارد، جاء بعد ثالثة أيام فقط من محلة عاتية أخرى قام هبا رئيس الوزاء   الصاعقتني
على بواطن األمور حني قال إن كل ما نعرفه من حمافظة بالذات اجلزء الذى حتدث فيه عن املرأة وبدا مطلعا بالفعل 

.  ، ال يساوى شيئا فيما لو قورن مبا يدور ىف أذهان املتشددين املسلمني خبصوص املرأة ىف منطقة البحر املتوسط
، على األقل منذ شرع يوما ىف فكرة غزو  وطبعا كما تعلم هلاوارد موقفه األصيل القدمي من اإلسالم واملسلمني

  . سكرى إلندونيسياع
، فراحوا يعربون  إهنا مرة أخرى بعض مالمح األعاصري الىت فكت عقدة اللسان عند الباليني من سكان الكوكب

، بعد دهور أجلمتهم فيها  جبرأة وشجاعة عما جييش بصدورهم خبصوص جيوش الظالم الغازية القادمة من عربستان
، إىل آخر األقراص املشروخة اململة  يىن وانتهاك حقوق اإلنسانفزاعات العرقية وصدام احلضارات والتعصب الد

  . املعتادة
  

‘If you have strong objections to walking in your socks, don't enter the mosque. If you have 
strong objections to (Australian) values, don't come to Australia!’
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انظر ما جاء هذا !  تاىن هتحلو هتحلو وهتحلو:  ٢٠٠٦مارس  ١ ◄
ا يذكرنا بأيام كان امسها ، مم ، على شاشة اجلعرية فرباير ٢١، حتديدا يوم  األسبوع

اجلزيرة وكانت تستضيف صادق جالل العظم كى يضع القرضاوى متلعثما ىف 
إليك ما جاء على شاشتها على لسان باحثة من أصل سورى مقيمة .  عشر هدومه

نذكر لك معظمه ليس ألن به من اجلديد الكثري مما مل تقرأه من .  بلوس أنچيليس
، إمنا كى تتابع معنا من البداية ما  لة ىف موقعنا هذاقبل هنا على مدى سنوات طوي

كرب قناة اجلعرية وكرب األعداد الىت  (سيحدث ىف هذا امليتم اجلديد الكبري 
، ما سيحدث من فتاوى حل دم ومقاطعة وحرق سفارات  ) ! تشاهدها
  : وكنائس

وأشكر العاملني ىف حمطة ]  فيصل القاسم [أشكرك :  وفاء سلطان
، أشكر األخوة املشاهدين وأمتىن أن نستمتع ونستفيد من هذا  اجلزيرة
، ما هو  ، قبل اإلجابة على هذا السؤال أود أن أطرح تساؤال اللقاء
الدين هو جمموعة القيم واملثل ؟  ؟ وهل يلتقيان ؟ ما هى احلضارة  الدين

 واملبادئ الىت تنظم العالقة بني اإلنسان وبني القوة العليا الىت يؤمن هبا
، أما احلضارة فهى درجة عليا  ويفترض أن ال تتجاوز حدود تلك العالقة

من الرقى االجتماعى جنمت عن التفاعل بني الفكر احلر والعمل اخللوق 
، عندما يصل اإلنسان إىل تلك الدرجة يعيش حياته بسالم واحترام  املتقن

اإلسالم .  ويكون بالتاىل أكثر قدرة على اإلبداع وأكثر قدرة على اإلتقان
احلضارة .  ، باختصار الدين ليس حضارة ، اليهودية ليست حضارة ، املسيحية ليست حضارة ليس حضارة

، ما نراه  ، الدين ينطوى حتت لواء احلضارة هو جزء وهى الكل احلضارة تشمل الدين.  أعم وأمشل من الدين
، إنه صراع بني  بني احلضارات من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بني األديان وليس صراعا

، إنه صراع بني العقلية الىت تنتمى إىل القرون الوسطى والعقلية الىت تنتمى إىل  ، إنه صراع بني زمنني النقيضني
، إنه  ، إنه صراع بني احلضارة والتخلف بني املدنية والبدائية بني اهلمجية والعقالنية القرن احلادى والعشرين

، إنه صراع بني حقوق اإلنسان من طرف واغتصاب  ، بني الدميقراطية والديكتاتورية  القمعصراع بني احلرية و
ما نراه .  ، إنه صراع بني من يعامل املرأة كالبهيمة وبني من يعاملها كاإلنسان تلك احلقوق من طرف آخر
وجه التشابه أكثر ، التنافس يعكس أ ، احلضارات تتنافس ، احلضارات ال تتصارع ليس صراعا بني احلضارات
،  ، وكلما تباعدت ىف درجة رقيها كلما تصارعت ، كلما ارتقت البشر التقت مما يعكس أوجه االختالف

  . التفاوت ىف درجة الرقى هو سبب هذا الصراع
يعىن نفهم من كالمك أن ما حيدث اآلن هو صراع .  ماذا تقصدين باختصار جبملة واحدة:  فيصل القاسم
  ؟ ثلة ىف الغرب والتخلف واجلهل متمثال باملسلمنيبني احلضارة متم
  . نعم هذا ما أقصده:  وفاء سلطان

 
Wafaa Sultan: The clash we are 

witnessing around the world is not a 
clash of religions, or a clash of 

civilizations. It is a clash between two 
opposites, between two eras. It is a 

clash between a mentality that belongs 
to the Middle Ages and another 

mentality that belongs to the 21st 
century. It is a clash between 

civilization and backwardness, between 
the civilized and the primitive, between 
barbarity and rationality. It is a clash 
between freedom and oppression, 

between democracy and dictatorship. 
It is a clash between human rights, on 

the one hand, and the violation of 
these rights, on other hand. It is a 

clash between those who treat women 
like beasts, and those who treat them 
like human beings. What we see today 

is not a clash of civilizations. 
Civilizations do not clash, but compete! 

Host: I understand from your words 
that what is happening today is a clash 
between the culture of the West, and 
the backwardness and ignorance of 

the Muslims? 
Wafaa Sultan: Yes, that is what I 

mean! 
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، إن ما يشهده العامل هو صراع حضارات والسؤال البسيط من الذى  لنبدأ باملوضوع …:  فيصل القاسم
ىف  ؟ أريد أن ندخل  ، أليس ساميول هانتينجتون وليس بن الدن كما يقولون أطلق فكرة صراع احلضارات

  . املوضوع لو تكرمت
، عندما  املسلمون هم الذين بدأوا صراع احلضارات.  املسلمون هم الذين بدأوا هبذا التعبري:  وفاء سلطان

عندما قسم املسلمون الناس إىل مسلم .  ’ أمرت أن أقاتل الناس حىت يؤمنوا باهللا ورسوله ‘قال نىب اإلسالم 
، هم بدأوا تلك احلرب  هم أثاروا هذا الصراع.  حىت يؤمنوا مبا يؤمنون، ودعوا إىل قتال اآلخرين  وغري مسلم

تلك احلرب أن يعيدوا النظر ىف الكتب اإلسالمية واملناهج التدريسية الىت بني أيديهم .   وعليهم أن يوقفوا هذا
  . ، هذا ما أردت أن أقوله واململوءة بالدعوة إىل التكفري وإىل قتال الكافرين

أى حضارة ىف األرض جتيز له أن يوصم بشرا بألقاب مل خيتاروها .  يسب عقائد اآلخرين يقول إنه ال… 
، مرة نطلق عليهم أهل الذمة ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب ومرة يشبههم بالقردة واخلنازير ومرة  ألنفسهم

كل .  كتب ، هم أهل هم ليسوا أهل كتاب.  ، من قال لكم بأهنم أهل كتاب بالنصارى واملغضوب عليهم
بأى حق تشبههم .  الكتب العلمية املفيدة الىت بني أيديكم هى كتبهم وهى نتاج فكرهم احلر اخلالق

؟ كيف  ، وتأتى اآلن لتقول إن عقيدتك أمرتك بأن ال تسب عقائد اآلخرين باملغضوب عليهم والضالني
حىت يدفعوا اجلزية عن يد  السطرخر تشرح لطفلك عندما تقول له قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا ورسوله إىل آ

  . وهم صاغرون
أنتم الذين عجزمت أن خترجوا بإنسانيكم خارج حدود عقلية القرون .  أنتم الذين سقطتم رهينة كتاب …
، مجيع الكتب الىت بني أيديكم هى كتبهم إذا استثنينا أبا  ، هم أهل كتب هم ليسوا أهل كتاب الوسطى

  . هريرة وملحقاته
عندما .  ؟ بالسيف واقتحام البلدان ويسميه نشرا بالعدل واحترام حقوق اآلخرين ر دينهكيف نش …

مكربا للصوت على باب كنيسة ويصرخ كذب الذين قالوا إن اهللا هو ]  تقصد حماورها إبراهيم اخلوىل [يرفع 
؟ أريد  لك العقائد؟ هل تكذيب الناس ىف عقائدها هى احترام لت ، هل حيترم عقائد اآلخرين املسيح بن مرمي

  . جوابا هلذا السؤال
، أنا لست مسيحية ال  ، أنا أريد أن أُجلى تلك النقطة أنا ال أدافع عن رأىي من وجهة كوىن مسيحية …

يا أخى آمن .  أدين بأى دين أنا إنسانة علمانية ال أؤمن بالغيبيات ولكىن أحترم حق كل إنسان ىف أن يؤمن هبا
أنت حر ىف أنت تعبد من تشاء ولكن ال عالقة لك بعقائد اآلخرين سواء .  رىب هباباحلجر ولكن إياك أن تض

، حريتك تبدأ  اتركوا الناس ىف عقائدهم.  آمنوا بأن املسيح هو اهللا ابن مرمي أو أن الشيطان هو اهللا ابن مرمي
، جيب أن  ك العقائدعندما تطعن ىف مصداقية عقائد اآلخرين أنت ال حتترم تل.  عندما تنتهى حرية اآلخرين

حيترم :  ، جيب أن يعيدوا النظر ىف تلك احلقيقة ، جيب أن يعرفوا تلك احلقيقة يتأكد املسلمون من تلك احلقيقة
، أما عندما توصمهم وتشتمهم باملكذوب عليهم والضالني ال متتلك هذا  الناس عقائدك عندما حتترم عقائدهم

  . ، جيب أن تعرف حدك وتقف عنده  احلق
، إنه صراع بني اإلسالم من جهة والعامل كله من  ما نراه من صراع ليس صراعا بني الغرب واإلسالم …

يتحدث عن محالت ]   حماورى  . [ ، قسم مسلم وغري مسلم ، ألن اإلسالم قسم العامل إىل قسمني جهة أخرى
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ل ىف حمفظة رجل مسيحى ىف السعودية ، ملاذا ال يقول لنا إذا ضبط على إجني التنصري ىف البالد العربية واألفريقية
؟   ؟ أال ينشرون دينهم ىف بالد الغرب حبرية  ؟ أال ميارس املسلمون عقائدهم ىف بالد الغرب حبرية ماذا سيحل به

؟ ملاذا ال تعاملون الناس بنفس الطريقة الىت  ماذا ستفعل برجل غرىب إذا ضبط ىف بالدك يقوم بالدعوة إىل دينه
  ؟ عاملكم هباتريدون الناس أن ت

احترام اآلخرين لك استحقاق  …
تكسبه بعرق جبينك وليس منة يتصدقون 

اليهود خرجوا من مأساة .   هبا عليك
م ال فرضوا احترامهم على العامل بعلمه

البشرية .  ، بعملهم ال بزعيقهم بإرهاهبم
مدينة مبعظم اكتشافات وعلوم القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين لعلماء 

مخسة عشر مليون مشرد ىف العامل .  اليهود
مجعوا مشلهم ووصلوا إىل حقوقهم بالعمل 

مل نر يهوديا واحدا يفجر نفسه .  والعلم
واحد داخل مطعم أملاىن ، مل نر يهوديا 

، مل نر يهوديا واحدا حيتج  يهدم كنيسة
حول املسلمون .  على ذلك بقتل الناس

، ومل نر   ثالثة متاثيل لإلله بوذا إىل حطام
بوذيا واحد حيرق مسجدا أو يقتل مسلما 

، ولكن وحدهم املسلمون يدافعون عن معتقداهتم حبرق الكنائس وقتل الناس وهدم  أو حيرق سفارة
، على املسلمني أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا  لطريقة لن تؤدى هبم إىل نتيجةهذه ا.  السفارات

؟ ما قام به الفنان الدمنركى قد يكون أمرا غري مقبول ألن  للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم
الفنان الدمنركى مل .  ملقدسات، ولكن حرية التعبري والنقد هى أقدس تلك ا املساس باملقدسات أمر غري مقبول

املسلم يصعب عليه أن يفهم تلك احلقيقة ألن .  يعرب عن سلطته الدينية وسلطته السياسية وإمنا عرب عن نفسه
رأى الفرد ىف اجملتمع .  اإلسالم كدولة ودين ال يسمح له بأن يتجاوز حدود ذلك الدين وتلك الدولة

ىف .  يع أن حيلق بفكره خارج احلدود الىت رمستها له تلك اجلماعةاإلسالمى هو رأى اجلماعة ولذلك ال يستط
.  حيق للشخص أن يعرب عن رأيه مبعزل عن رأى سلطته الدينية وسلطته السياسية.  الغرب الوضع خيتلف متاما

مون ، وإمنا ينتق عندما حيرقون سفارة هم ال ينتقمون من الفنان.  هذه النقطة على املسلمني أن يفهموها متاما
  . ، ولكنهم عاجزون عن فهم تلك احلقيقة ألهنم ال ميارسون تلك احلرية من الدولة الىت ال ميثلها هذا الفنان

  ! واو

Breaking the Silence! 
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إمنا ال يزال كالمها ىف العضم  ، چيينات وال إبادة زيناال بتقول قطاع طرق وال  ،  صحيح الست مؤدبة جدا
 ، له ) حمترم  (منرب من ال منرب  ،  مهور منرب اجلعرية شخصياوكوهنا تتحدث جل ، أضف له كوهنا امرأة.  ويوجع فعال

  . ولك أن تتوقع بالتاىل ردود الفعل املسعورة احملتملة
، ولعل  هذا رغم أن املتحدثة مل حتصل عادة على الفرصة الكافية للرد على كثري مما قاله حماورها األزهرى الكريه

طبعا أغلب ما قال كالم دمياجوچى .  بالتعبري املصرى’  بيلّوش ‘عىن ، ي السبب أنه يطرح مليون قضية ىف سطر واحد
طبعا  (، هذا من شاكلة أن اإلسالم هو الذى علم العامل أصول احلوار وفهم اآلخر   مرسل ال يستحق جمرد التعليق

برضه  (درجة  ١٨٠، أو أن السعودية ضد اإلسالم  ) ! مبجازر عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وخلفاء العثمانيني
،  ) ؟ معتدل احلقيقى’  الـ ‘أو هل يوجد مسلم واحد ال يكفر كل املسلمني أو ال يقول عن نفسه أنه !   عادى جدا

برر بصراحة ووضوح تامني تدمري بن الدن لربجى التداول حبمالت التبشري املسيحى ىف  - أى السيد اخلوىل-أو أنه 
الكالم واضح من السيد .  ، وليس حىت ىف بالد املسلمني ، أى بني الوثنيني الحظ أفريقيا  (أفريقيا ىف الثمانينيات 

، كالم سيدى   درجة لإلسالم ١٨٠الذى يرى منع السعودية حلمل املسيحيني لإلجنيل نقضا ’   املعتدل ‘-األزهرى 
إلسالم وسوف حاول أن تدعو أى أحد سواء مسعنا عنه أو مل نسمع باملسيحية أو بأى شىء غري ا:  املعتدل واضح

أيضا هو جلأ لنصوص مما يسمى حجة الوداع ومل ترد عليه بأهنا تشرع حقوق املسلمني فيما بني بعضهم .  ) ! نقتلك
وباملثل جلأ للكثري من .  ، وال تغري شيئا من حقيقة أن األغيار فال حق هلم أصال سوى االسترقاق واالستحالل البعض

، وإما ألهنا غري متبحرة كثريا ىف اإلسالم وسرية  ، إما تعففا ومل ترد هى عليهاآليات املنسوخة عن التسامح الديىن 
هو  (، أو إما ألنه ىف الواقع كان يتوىل بنفسه الرد على نفسه   ، وإما ألن األمر أوضح من أن يرد عليه نبيه العطرة

املغضوب عليهم  ‘و’  أهل الذمة ‘و’   عن يد وهم صاغرون  ‘و’  …أمرت أن أقاتل  ‘أمن على كالمها عن 
، هى أن اإلسالم هو دين احلق وال  ، أكدها كلها انطالقا من فرضية بسيطة وبديهية جدا عنده إخل ’ … والضالني

وإمجاال مها .   ) ، وأن كل ما عداه باطل وكفر ويستحق كل ما ميكن أن حيل به بد من تعميم رسالته بكل الوسائل
بىن كل شىء على أن كل شىء ىف الدنيا خلق أصال كى يعبد ذلك اخلالق خفى  ، واحد كانا ضفتني ال تلتقيان أبدا

  . ، وأخرى تتحدث طوال الوقت عن إعمار الدنيا وإجنازات العلم الذى مل يظهر نفسه إال على حممد وشركاه
 مل أكن أتوقع قط أن يأتى على.   بن رشدهو كالمه عن  - أو قل أغاظىن-على أن أكثر شىء فاجأىن شخصيا 

، وحني  ، نعايره بأنه تعلم من بن رشد  حني يأتى األمر للتنابذ مع الغرب بالكالمالفكرة أنه .  ذكر اسم كهذا أبدا
، لن أقول لك من جديد إن بن رشد هو أرسطو مقروءا  وليكن . حندث بعضنا بعضا عن بن رشد نقول كالما آخر

، واملؤكد ىف كل األحوال أنه  نعم الغرب تعلم منه، وسأفترض فعال أن أفكار بن رشد أصيلة وأن   بلسان عرىب
؟ هل تعلمتم نفس   لكن ماذا فعلتم أنتم.  ، حيترمه الغرب وكذا حنن وكذا كل علماىن حول العامل شخص حيترم

، وبصريح الدين قلتم إن ما يتحدث به عن  ، أم أنكم ببساطة كفرمت الرجل الكالم وأنتم األوىل منا مجيعا بذلك
؟ إن املباهاة بنب رشد أسوأ بكثري من املباهاة العربية بصالح الدين وهو  هى زندقة بينة)  الفلسفة (’  احلكمة ‘

، أما بن رشد فهو عقالىن مراجع للدين أراد أن يفتح لظلماته  على األقل صالح الدين كان مسلما متعصبا.  كردى
حني حتاورون الغرب .  له رمبا كان علمانيا بالكامل، هذا إن مل نقل أنه ىف داخ جسرا على نور الفلسفة اليونانية
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، أما حني تتحدثون بني  ، جمرد اسم عرىب تنفخون به أشداقكم الىت تنفث بشراسة كتل اللعاب  تباهون بنب رشد
سؤال بسيط .  ، وتعلمون قبلنا وقبل أى أحد أن أفكاره أخطر بكثري من أن تطيقوها بعضكم البعض تتربأون منه

؟ اإلجابة إما أنكم تدرسون فقط ردود الفقهاء  ل يا دكتور تدرس بن رشد ىف جامعتك املسماة باألزهره:  للغاية
، ومن هنا جاءت دهشىت من ذكرك المسه ىف الربنامج  ، وإما أنكم ال تأتون على ذكره قط لعل التاريخ ينساه عليه

، وبسذاجته  ية لألسف أن الغرب ال يعلم شيئا عن هذااملفارقة الثان.  على طريقة املباهاة بالعىب الكرة ىف فريق بلدك
  . ) !  طبعا إىل حني جتربونه على العكس (، ومن مث فهو حيترمكم  املعتادة يتخيل أنكم تؤمنون بنب رشد أكثر منه

  ! ما علينا
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17389B0Bاقرأ النص الكامل للربنامج هنا  …

7B34-47D1-8F98-09022430BE6E.htm  
استمع لكامل الربنامج هنا … 

http://www.aljazeera.net/Channel/KServices/SupportPages/ShowMedia/showM
edia.aspx?fileURL=/mritems/streams/2006/2/21/1_599171_1_13.wma  

اقرأ متابعة النيو يورك تاميز للتداعيات الالحقة على الربنامج هنا  [ …
http://www.nytimes.com/2006/03/11/international/middleeast/11sultan.html  [  

متابعة سابقة  http://everyscreen.com/views/culture_part_4.htm#Qemenyاقرأ هنا  …
  . لنا لكتابات سيد القمىن ومن بينها تنويه حبلقة لذات برنامج قناة اجلزيرة االجتاه املعاكس الذى استضافه
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Pease and War!

م جاء قبل ثالثة أيا ، موقف شجاع وأكرب من املتوقع:  ٢٠٠٦پتمرب س ١٥ ◄
http://www.nytimes.com/2006/09/13/world/europe/13pope.html  بينيديكت السادس پاپا المن

صحيح أننا رحبنا به كثريا ىف حني اعتالئه الكرسى .  عشر
http://everyscreen.com/views/secularism_part_3.htm#BenedictXVI  ،  واعتربناه افتراقا نوعيا عن
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وأنه حيمل الكثري من بشائر التغيري والتحديث والتحرر لواحدة  ، عرفات وبن الدنعميل وصديق چون پول سلفه 
يكسر جدار صمت كبري ىف العامل  ،  إال أن موقفه الصريح اجلديد من اإلسالم ، من أكثر املؤسسات مجودا ىف التاريخ

  . املسيحى الكاثوليكى املتدين
اليوم 

http://www.nytimes.com/2006/09/15/wo
rld/europe/16popecnd.html  قامت الدنيا ومل

پاكستان وتركيا وكل مكان تطالبه تقعد ىف 
 ؟  أى اعتذار تطلبون.  هذا أشبه بنكتة.  رباالعتذا

  : فما قاله الرجل هو
أن حممد أتى بالشر  ، جمرد حقيقة تارخيية -١ 

.  واإلسالم مل ينتشر إال بالسيف ،  واحلروب للعامل
بل تتباهى  ،  وهى كلها حقائق موضوعية من ناحية

 ، هبا كتب السرية العطرة نفسها قبل أى أحد آخر
ىف - حىت علم السعودية ال يزال .  من ناحية أخرى
يباهى هبا العامل كله حىت  -املتواضع حدود علمى
وحتتها  ’ ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ‘صباح اليوم 

إمنا  ، ال وردة وال قلب وال شفتني وال غصن سالم (
 ! سيف ضخم ) : وكما لعلك أنت أيضا تعلم

  . ) ! ودع األخوان وشعاراهتم جانبا (
لنفترض أن ما قاله ليس  ،  يكنمث ل -٢

طاملا مل يتجاوز حدود الكالم  ، يتيح له هذاأليس هناك اختراع امسه حرية التعبري .  إمنا اجتراء وافتراء ،  موضوعيا
  ؟ لرفع السالح وحرق السفارات واألعالم والدمى

.  عواء مسلحة على اإلسالمالرجل جتاوز حدود الكالم وأعلنها فعال حربا ش.  مث لنفترض ما هو أبعد وأبعد -٣
من أن املسيحيني ،  أيام أسبوعيا ٧يوميا ساعة  ٢٤ڤزيوناتنا ماذا إذن عما تقوله ميكروفونات مساجدنا وشاشات تلي

وإن مل حيدث وقدم لنا  ، واإلجنيل الصحيح ال يعرف أمره سوى شخص واحد امسه حممد ، مشركني وإجنيلهم حمرف
دقائق من شخصية كاثوليكية  ٥والدنيا تقوم وتقعد علشان مجلة ال تكمل  ؟ شهل كل ده ما يتحسب.  نصه أبدا

  ؟ قالتها ىف مؤمتر علمى مغلق
اقرأ النص الكامل حملاضرة الپاپا هنا  …

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_b
en-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html  .  

‘I was reminded of all this recently, when I read the edition by Professor
Theodore Khoury (Münster) of part of the dialogue carried on - perhaps in 
1391 in the winter barracks near Ankara - by the erudite Byzantine emperor 
Manuel II Paleologus and an educated Persian on the subject of Christianity
and Islam, and the truth of both. It was presumably the emperor himself
who set down this dialogue, during the siege of Constantinople between
1394 and 1402; and this would explain why his arguments are given in
greater detail than those of his Persian interlocutor. The dialogue ranges
widely over the structures of faith contained in the Bible and in the Qur’an,
and deals especially with the image of God and of man, while necessarily
returning repeatedly to the relationship between - as they were called -
three ‘Laws’ or ‘rules of life’: the Old Testament, the New Testament and
the Qur’an. It is not my intention to discuss this question in the present
lecture; here I would like to discuss only one point - itself rather marginal to
the dialogue as a whole - which, in the context of the issue of ‘faith and
reason’, I found interesting and which can serve as the starting-point for my 
reflections on this issue. 

In the seventh conversation (*4V8,>4H - controversy) edited by
Professor Khoury, the emperor touches on the theme of the holy war. The
emperor must have known that surah 2, 256 reads: ‘There is no compulsion
in religion’. According to the experts, this is one of the suras of the early
period, when Mohammed was still powerless and under threat. But naturally
the emperor also knew the instructions, developed later and recorded in the
Qur’an, concerning holy war. Without descending to details, such as the
difference in treatment accorded to those who have the ‘Book’ and the
‘infidels’, he addresses his interlocutor with a startling brusqueness on the
central question about the relationship between religion and violence in
general, saying: ‘Show me just what Mohammed brought that was new,
and there you will find things only evil and inhuman, such as his command
to spread by the sword the faith he preached’. The emperor, after having
expressed himself so forcefully, goes on to explain in detail the reasons why
spreading the faith through violence is something unreasonable. Violence is
incompatible with the nature of God and the nature of the soul. ‘God’, he
says, ‘is not pleased by blood - and not acting reasonably (F×< 8`(T) is
contrary to God’s nature. Faith is born of the soul, not the body. Whoever
would lead someone to faith needs the ability to speak well and to reason 
properly, without violence and threats... To convince a reasonable soul, one
does not need a strong arm, or weapons of any kind, or any other means of
threatening a person with death...’. 

The decisive statement in this argument against violent conversion is 
this: not to act in accordance with reason is contrary to God’s nature. The
editor, Theodore Khoury, observes: For the emperor, as a Byzantine shaped
by Greek philosophy, this statement is self-evident. But for Muslim teaching, 
God is absolutely transcendent. His will is not bound up with any of our
categories, even that of rationality. Here Khoury quotes a work of the noted
French Islamist R. Arnaldez, who points out that Ibn Hazn went so far as to
state that God is not bound even by his own word, and that nothing would
oblige him to reveal the truth to us. Were it God’s will, we would even have
to practise idolatry.’ 
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األذى الذى سببه للمؤمنني  ‘اعتذر عن  ! يا رجاله ’ اعتذر  ‘پاپا ال:  ٢٠٠٦پتمرب س ١٧:   حتديث[ 
لكن موش عيب أوى االعتذار .  لغاية كده ماشى احلال.  ، لكن مل يعتذر عن حمتوى الكالم نفسه ’  املسلمني
واجلديد ذبح راهبة  (يبطلوا حرق أعالم وسفارات ؟ املسلمني موش ه ؟ مث االعتذار هيحل إيه وال إيه أصال

جايز يطلع  -أو مليون واحد غريه-، والپاپا نفسه  ) عجوز غلبانة ىف الصومال انتقاما من بينيديكت وكالمه
املشكلة يا سادة تكمن ىف العقل .  ، يشعلل الدنيا من جديد بعد يومني بتصريح جديد يؤكد به كالمه األصلى

، اخترعها البشر ىف عصور  أن كل األديان خرافة -كما بقية خلق اهللا-ان الوقت ألن يفهم ، الذى ح املسلم
، وعليهم أن يفرحوا بكل كلمة نقد  اجلهل والظالم حني مل تكن لديهم أدوات العلم الكافية لفهم الطبيعة

، ذلك بدال  ه بغريها، وتفضح ما فعله بشعوب املنطقة قبل ما فعل ، أيا ما كان مصدرها تفضح حممد وديانته
  . ] من الغضب واالنفعال من أجله

.  جاء اليوم بعد طول انتظار ’ الصحيح ‘رد الفعل اإلسالمى الكالسى :  ٢٠٠٦سپتمرب  ٢٠:  حتديث[ 
وأنا أنقل عن جريدة األهرام 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/9/20/WORL1.HTM  اقتباسا عن بيان جمللس
سنكسر  ‘:  ما يلى ’ عبدة الصليب ‘يقول عن  ، املظلة الدينية لتنظيم القاعدة ىف العراق ، نشورى اجملاهدي

وأن اهللا سيفتح على املسلمني  ، فال يقبل حينها إال اإلسالم أو السيف ، الصليب ونريق اخلمر ونضع اجلزية
  . ’ روما

يعلن پاپا أن على هذا ال.  حدثونعن أى حوار وعن أى اعتذار تت.  هذا هو رد الفعل الكالسى والدقيق
هذه  .  إن وجوده على قيد احلياة هو أصال هبة من عندنا حىت بعد أن يسلم ويدفع.  يدفع اجلزية إسالمه وأن

وال بد من  ، بل ىف نفس الوقت تكليفات ،  ليست فقط رخصا إهلية أعطاها لنا اهللا حنن محلة راية التوحيد
  . تنفيذها

من  ’ املتطرفة ‘هل تنظيم القاعدة يأتى بتلك األفكار :   نسأل للمرة املليون ’ االعتدال ‘إىل جهابذة 
وهم  ‘واجلزية  ، الدين هللا كله ، أم هى تعليمات سورة التوبة والنىب املنتصر ىف أواخر أيامه ،  عندياته
عرف بوجود ولو كان ي ، وافتحوا هذا وافتحوا ذاك حىت يفتح اهللا لكم كل الدنيا ، أو السيف ’ صاغرون

  ؟ پان وأمريكا والربازيل لذكرها باالسماليا
والواقعة اآلن ىف أزمة مذرية بعد أن  ، على بؤسها وقلة حيلتها ، يا سادة اعتربوا شيئا من جتربة محاس

حنن كنا نقول إن .  تسلمت احلكم فوجدت كل العامل يقاطعها وحيارهبا مبا فيه العرب والفلسطينيون أنفسهم
وال يستطيعون أصال حىت لو صوت الشعب  ، ني لديهم تكليفات إهلية ولن حييدوا عنها أبداكل اإلسالمي

قلناها حبكم خربتنا .  للسالم والتنازل عن شرب أرض واحد من كل فلسطني ٠/٠ ١٠٠الفلسطيىن بنسبة 
اس مناذج وقالوا إيران وحزب اهللا ومح ،  مل يوافقنا أحد.  سنة ٣٠الشخصية مع بعض أشهرهم قبل أكثر من 

قالت  ، اآلن حني حوصرت محاس بفكرة حكومة الوحدة الوطنية واالعتراف باالتفاقات.  للرباعة السياسية
عفوا  (ىف الواقع تكليفات السماء .  وال ميكننا التنازل عنها ، ’ حمددات شرعية ‘بصراحة وألول مرة إن لدينا 

 ، حىت لو أفىت بغري ذلك أسامة بن الدن نفسه.  د عنهشىء ال ميكن ألحد أن حيي،  )  أقصد احملددات الشرعية
ساعتها سيخرج شاب صغري ويقول انظروا ما تقول سورة التوبة وما يقول الرسول  . وال نقول الطنطاوى



٤١  

وكل أرض مل تكن إسالمية جيب أن  ، كل أرض كانت إسالمية جيب أن تعود إسالميةأليس معناه أن .  قائدنا
هذا بالضبط ما قاله .  سيكفره ويقتله ’ اسكت موش وقته ‘وقال له  ، ارضه أحدولو ع.  تصبح إسالمية

وكفانا مضيعة -وهذا هو .  فتح روما ، والدين كله ، من وضع اجلزية أو السيف ، تنظيم القاعدة اليوم
فس وستسمعون ن -أو حىت افتحوا التليڤزيون املصرى- اذهبوا للمسجد اجملاور  . احلق هو اإلسالم -للوقت

  ! يفهمنا ما هو اإلسالم الصحيح كىپاپا روما أو غريه ولسنا ىف حاجة ل ، الكالم بالضبط
…  
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أمل يلحظ قتلة.  جريرة الپاپا أنه قال إن اإلسالم دين عنيف:  سؤال برئ
، أو كتاب بيان تنظيم القاعدة عن فتح روما ووضع  الراهبة الصومالية

. جدا املعاصر جدا على صحة كالمه ، أهنم يقدمون الربهان العملى اجلزية
أو.   رمبا خيال الرجل باإلسالم مل يكن ليصل لتصور مثل هذه األشياء أصال

لعله مل يقرأ السرية العطرة جيدا ليعرف قدر تباهيها قبل أى أحد آخر بسفك
  ! الدماء الذى مت ىف سبيل اهللا

عال ىفوهى حمتدمة ف ،  حني حتتدم احلروب األهلية:   سؤال برئ آخر
خيرج علينا البعض ، العراق ولبنان والسودان وفلسطني والصومال وغريها

ماشى.  كلنا أخوة وأمريكا هى السبب وهى الىت تبث الفرقة ، ليقول
وأمريكا بنت دين كلب وال يهمها سوى ، كلنا أخوة ، أنا موافق !  الكالم

ز حدودأشك أنه يتجاو (جايز هلا موقف .  تقاتل كل أحد ضد كل أحد
أو ،  مع فتح ضد محاس،  ) حىت اللحظة على األقل ، پلوماسيةالكالم والد

أو مع شعب لبنان ضد ، مع شعوب السودان ضد قطاع طرق اخلرطوم
حيث هى ، لكن ما هو موقفها بني سنة وشيعة العراق ،  عصابة حزب اهللا

اإهن ؟  وحيث هلا سلطان ضخم ومباشر كما يقولون ، غارقة حىت ركبتيها
، السؤال حنن نسب أمريكا ليال هنارا.  حىت ال تفضل األكراد على أى منهما

بل ونقتل جنودها ومواطنيها ،  ونقاوم ونعارض كل شىء تقوله أو تقترحه
ما ال أفهمه هو ملاذا نقاوم أمريكالكن  ، أيضا كلما استطعنا إىل ذلك سبيال

؟ ملاذا هنرع  األهليةوال نقاومها حني خيتص األمر باحلرب  ، ىف كل شىء
اإلجابة هى عينها لو ؟ لقتل بعضنا البعض هبده السهولة والسرعة وأهنار الدم
ومل حيدث أن أمسيناهم ، سألت نفسك مرة ملاذا نسمى أبناءنا بقابيل أحيانا

ىف حدود معلوماتى ؟ هابيل ،  أبدا باسم من رضى عليه وعلى ذبيحته الرب
سنة وشيعة العراق مبشروع مصاحلة بينهما مل حيدث أن تقدم ، املتواضعة

الفكرة ببساطة أن السبب ىف احلرب األهلية الىت جتتاح ! ورفضته أمريكا
وبغض النظر عن أن بعض األطراف قد تكون-األركان األربع لعربستان 

، وال ىف املوساد وال ىف أى أحد ،  ال يكمن ىف أمريكا ، حداثية وحمقة أحيانا
أو حىت ، حني جتوع اقتل:  چيينات العربيةىف ال ،  من فقطويك ،  إمنا يكمن

هذه هى خربة !  ال يصح أن مير عليك يوم بال قتل ، اقتل قبل أن يأتى اجلوع
املزروعة ىف دمائنا قبل ، البدوية األوىل واألكثر قاعدية survivalالعيش 

 ! وال سبيل الستئصاهلا ولو بعد مليون سنة أخرى ، مليون سنة
، أو كتاب بيان  أمل يلحظ قتلة الراهبة الصومالية.  جريرة الپاپا أنه قال إن اإلسالم دين عنيف : برئ سؤال

، أهنم يقدمون الربهان العملى جدا املعاصر جدا على صحة  تنظيم القاعدة عن فتح روما ووضع اجلزية
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أو لعله مل يقرأ السرية .  صالرمبا خيال الرجل باإلسالم مل يكن ليصل لتصور مثل هذه األشياء أ.  كالمه
  ! العطرة جيدا ليعرف قدر تباهيها قبل أى أحد آخر بسفك الدماء الذى مت ىف سبيل اهللا

وهى حمتدمة فعال ىف العراق ولبنان والسودان وفلسطني  ، حني حتتدم احلروب األهلية : سؤال برئ آخر
ماشى .  مريكا هى السبب وهى الىت تبث الفرقةكلنا أخوة وأ ، خيرج علينا البعض ليقول ، والصومال وغريها

.   وأمريكا بنت دين كلب وال يهمها سوى تقاتل كل أحد ضد كل أحد ، كلنا أخوة ، أنا موافق ! الكالم
مع فتح ضد ،  ) حىت اللحظة على األقل ، پلوماسيةأشك أنه يتجاوز حدود الكالم والد  (جايز هلا موقف 

لكن  ، أو مع شعب لبنان ضد عصابة حزب اهللا ، قطاع طرق اخلرطومأو مع شعوب السودان ضد  ، محاس
وحيث هلا سلطان ضخم ومباشر كما  ، حيث هى غارقة حىت ركبتيها ، ما هو موقفها بني سنة وشيعة العراق

ونقاوم ونعارض  ، السؤال حنن نسب أمريكا ليال هنارا.  إهنا حىت ال تفضل األكراد على أى منهما ؟ يقولون
ما ال لكن  ، بل ونقتل جنودها ومواطنيها أيضا كلما استطعنا إىل ذلك سبيال ، تقوله أو تقترحه كل شىء

؟ ملاذا هنرع لقتل  وال نقاومها حني خيتص األمر باحلرب األهلية ، أفهمه هو ملاذا نقاوم أمريكا ىف كل شىء
سألت نفسك مرة ملاذا نسمى اإلجابة هى عينها لو  ؟ بعضنا البعض هبده السهولة والسرعة وأهنار الدم

ىف  ؟ هابيل ، ومل حيدث أن أمسيناهم أبدا باسم من رضى عليه وعلى ذبيحته الرب ، أبناءنا بقابيل أحيانا
 ! مل حيدث أن تقدم سنة وشيعة العراق مبشروع مصاحلة بينهما ورفضته أمريكا ، حدود معلوماتى املتواضعة

وبغض النظر عن أن بعض -ة الىت جتتاح األركان األربع لعربستان الفكرة ببساطة أن السبب ىف احلرب األهلي
 ، إمنا يكمن ، وال ىف املوساد وال ىف أى أحد ، ال يكمن ىف أمريكا ، األطراف قد تكون حداثية وحمقة أحيانا

ال يصح أن مير  ، أو حىت اقتل قبل أن يأتى اجلوع ،  حني جتوع اقتل:  چيينات العربيةىف ال ، ويكمن فقط
املزروعة ىف دمائنا قبل  ، البدوية األوىل واألكثر قاعدية survivalهذه هى خربة العيش  !  عليك يوم بال قتل

  . ] ! وال سبيل الستئصاهلا ولو بعد مليون سنة أخرى ، مليون سنة
أعلن اليوم :  مفاجأة وليست مفاجأة:  ٢٠٠٦أكتوبر  ٢١:  حتديث[ 

http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,,-6162426,00.html  أوريانا أن الراحلة
كت ووقفته الصلبة يڤاتيكان وتقول إن اإلهلام مصدره شخصية الپاپا بينيدهتب مكتبتها الثمينة إىل ال فاالتشى

والال مفاجأة أن هذه .  املفاجأة أن فاالتشى نكرانية صلدة كانت تعلن هذا جهارا هنارا كل يوم.  ضد اإلسالم
  .  بينيديكت السادس عشربة قد أحسنت قراءة شخصية الكات

لو أنت قرأت ما كتبناه عن فاالتشى 
http://everyscreen.com/views/civilization.htm#Fallaci ، لعرفت  ،  وهو كالم مطول جدا

وما هو تارخيها الصلد للوقوف ضد اإلسالم وضد الغزو اإلسالمى للغرب بالذات ىف السنوات  ، من هى
والىت صدرنا بإحدى عباراهتا ترويسة هذه الصفحة  ،  ولقرأت بعضا من كتابتها اهلائلة ىف هذا ، ةاألخري

 ، ’ وفرنسا أكرب دولة راعية لإلرهاب اإلسالمى ىف العامل… أوروپا عاهرة تبيع نفسها للعرب واملسلمني   ‘ (
نا حقا أنا كنا من أوائل لكن ما يثري اعتزاز.  عامة هذا كله معروف.  ) ! وهى قطرة من غيث دفاق

http://everyscreen.com/views/secularism_part_3.htm#BenedictXVI - أو رمبا أول
 ت مقارنة بسلفه اهلمجىكپاپا بينيديبالرحب من  - صوت علماىن نكراىن إطالقا
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http://everyscreen.com/views/secularism_part_3.htm#JohnPaulII  ،  ليس ألننا كنا
إمنا ألننا رأينا فيه على وجه عام رياح تغيري  ، هذا املوقف الشجاع املفاجئ من اإلسالم پاپا اجلديدال ننتظر من

ما يسعدنا أن جند اليوم عقال بوزن أوريانا فاالتشى .  ڤاتيكانحداثى واضح هلذه املؤسسة العطنة املسماة ال
  . الصلدة ضد اإلسالم واملسلمنيولو فقط من باب مواقفه  ، پاپايشاركنا هذا النقييم لشخصية ال

.   الىت يرجع بعضها للقرن السابع عشر ، فاملكتبة املهداة تشتمل على الكثري من املخطوطات الثمينة ، وبعد
لكن هل نوهت أيضا بأن هذه .  ڤاتيكان هى أمثن املكتبات إطالقا على وجه األرضوطبعا نوهت بأن مكتبة ال

لك املاليني من الكتب واملخطوطات سوف تكون جزءا من التراث وأن ت ، املؤسسة سوف تتعلمن يوما
 ؟ چ ومعظم جامعات أوروپا هى أديرة باألصلمتاما كما كانت أوكسفورد وكيمربيد ، العلماىن للبشرية
  ! ؟ ومن يدرى.  لكن لعلها نبوءة خفية أرادت قوهلا بني السطور ، بالطبع مل تقل هذا

تاميز  ركنيو يوالتأبني املؤثر للاقرأ … 
http://www.nytimes.com/2006/09/16/books/16fallaci.html  ألوريانا فاالتشى لدى رحيلها

  . ] ٢٠٠٦ پتمربس ١٥قبل حنو مخسة أسابيع ىف 
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Served!

لكن  ، لإلسالم بدأت تأخذ وترية يومية من جديد ’ اإلساءات ‘ !  للمرة األلف هتحلو:  ٢٠٠٦پتمرب س ٢٧ ◄
ن هذا ىف واملسلمون أنفسهم يعتربو ، الغرب مينع ما يراه إساءة لإلسالم . مع اختالف نوعى ىف السيناريو هذه املرة

  ! وإليك القصة .  حد ذاته إساءة لإلسالم ويطلبون التصريح به
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وال  ، ال يعادله سوى حماكم التفتيش پاوعار وشنار ىف تاريخ أورو ، طبعا ما حدث هو فضيحة ما بعدها فضيحة
وهى  ، اريخصاحبة أكرب ثورة إصالح قوضت أكرب ديانة ىف الت ، يعادله أو يناظره شىء ىف تاريخ أملانيا بالذات

إن هى مضت ىف تنفيذ برناجمها بعرض  ، هلا وألعضائهاپرا برلني هتديدات والقصة بدأت بأن تلقت دار أو . املسيحية
فكان أن أعلنت مديرهتا أمس ،  ڤمربىف جدوهلا ىف نو ’ إندومينيو ‘پرا موتسارت أو

http://www.nytimes.com/2006/09/27/world/europe/27germany.html ارا إلغاء العرضقر .  
كل الساسة واملثقفني بال استثناء  ، قامت الدنيا ومل تقعد.  الوجه اآلخر للصورة جاء أكثر إشراقا من املتوقع

قالوا هذا جنب وركوع أمام اإلرهاب  ، چيال مريكل نفسهاوعلى رأسهم أن ، وبال صمت يذكر من أحد ، واحد
.  فما تبقى كخطوة تالية أصال ، پرا برلنيأو ، رت ىف عقر موطن رأسهاوإنه إذا منعت عبقرية حبجم موتسا ، املسلم

لكن  ، پا أعادت تعميم الرسوم الدمنركيةإن الحظنا أن كل صحف أورو ، ورد الفعل هذا ملفت على حنو ما
امللفت أكثر أن مؤمترا للمسلمني األملان أعلن العكس اليوم .  أحجمت الصحف األملانية

http://www.nytimes.com/2006/09/28/world/europe/28germany.html  من كل ردود الفعل املسلمة
 ، وأنت سيد العارفني ، جاء على سبيل التقية طبعا ( ! العرض جيب أن يقدم ىف موعده:  قالوا،  الفعلية أو املتوقعة

  .  )  ! مبعىن ال تذهب بك الظنون بعيدا

Good Man Against Evil Gods: 
A Trident Is a 3-Pronged Spear. Now, All Gods and Prophets Grip the Same Bloody Trident! 

 ، وامقبل ثالثة أع هانز نيوفيلزجاء على يد موجهها الكهل پرا األصلية أدخل على األو ، التجديد حمل اجلدل
 پراليس بأكثر من تأكيد أو شرح للفكرة األصلية ألو ، هذا التعديل أو التنقيح.  وعرضت به مرارا منذ ذلك احلني

السابقة على  ، الىت بدورها مستقاة ببساطة من كل األساطري القدمية لدنيا العلم واألمل والنور واجلمال ، موتسارت
واملقصود تلك األسطورة  .  سامى عن فكرة إله التوحيد الشيطانية السافلةعصور الظالم الىت بدأت يوم تفتق العرق ال

واآلهلة الىت تقتل وتدمر وتأتى باألعاصري والزالزل والرباكني  ، أن البشر هم اخلري ، األثرية لعصور اخلري واجلمال تلك
وإهنم حتما  ، ء اآلهلةوأن البشر ماضون ىف قدر احلرب الال هنائية ضد هؤال.  هى الشر ، واحلرائق واحلروب

هو منوذج كالسى لإلله الشرير الذى يتلذذ بالقتل وبإنزال  ، پتيونأو نظريه الروماىن ن ، پوسايدون.  ملنتصرون



٤٧  

أن جعلت ثالثة آخرين يتوالون على محل رحمه مثلث  ، ىف نسختها املنقحة پراما فعلته األو.   العذابات ببىن البشر
 ،  ىف قتلهم مجيعا ،  ملك كريت إندومينيووالنهاية أن يفلح البطل .  وبوذا وحممدهم يسوع  ، الشوكات الشهري

  . والتشفى فيها واحدا واحدا ،  stoolsووضع رءوسهم على مقاعد وطيئة 
برودر .   فإن أطرف رد فعل إطالقا هو الذى جاء من املعلق اليهودى العلماىن األملاىن هينيك إم ،  وبعد

http://www.spiegel.de/international/0,1518,439642,00.html  ،  الذى قال إنه يشعر بالتمييز العرقى
.  ، ألن موسى مل يكن من بني هؤالء األشرار مقطوعى الرءوس  وبالتهميش وبعدم االعتراف باليهودية كدين رئيس
  ! ، أن يذهب وحيرق أوپرا برلني احتجاجا وقال إن املفترض به اآلن حسب رد الفعل املسلم

  ! البقية تأتى:  مع ذلك …وتتواىل اخلبطات  …
، الىت ذاع  Rock Me Amadeusأكتب هذا اآلن على أنغام أغنية الروك الشهرية  : ملحوظة شخصية

،   ترى هل كان خبيال فريق فالكو يومها أن موتسارت سيزلزل.  األوسكارى الشهري ١٩٨٤صيتها بعيد فيلم 
  ! ؟ رجة الىت شاهدناها اليوم، العامل كله للد أو حسب كلماهتا يرج

…  
هذه املرة ليست من مثقفني أو مفكرين أو فالسفة أو !  وتتواىل اللطمات:  ٢٠٠٦أكتوبر  ٦:  حتديث[ 

، والشباب  املصدر هو الدمنرك مرة أخرى.  هى فقط من شباب عادى.  كتاب أو فنانني رسامني أو ممثلني
،  ، غري حمسوبة ، فقد جاءت عفوية من قلب الشعب جاءت’  اإلساءة ‘وألن .   شباب حزب الشعبهى 
خالل حفل مسر تباروا ىف ختيل رسومهم اخلاصة .  ، ولنقل غري منطقية ، ومن مث صارخة ، من القلب صادقة
حسب رسم إحدى -، حممد  هنا اخليال أكرب.  پوستني من رساميها-، أى تنفيذ ما طلبته اليلالند  حملمد

هذا اخليال من الواضح من خالل الفيلم الذى عرضته القناة الثانية .  كرية تتبولليس إال ناقة س - العضوات
وهى حكومية -  http://www.foxnews.com/story/0,2933,218283,00.htmlالدمنركية اليوم 

 ، طبعا هناك تصورات عادية مألوفة ىف بقية رسومات املشاركني الثالثني أو حنوها.  أنه كان الفائز -رمسية جدا
  . ، أو سكري يشن هجوما دون كيخوتيا على كوپينهيجن كرسم لرجل ذى عمامة يرتدى حزاما ناسفا

ما حدث ىف ذلك املعسكر .  ، وسياسة الغطرسة اجلوفاء ’ ممنوع اللمس ‘لقد سبق وحذرنا من سياسة 
وبفضلكم أنتم - ، انتقلت الىت مل تعجبكم،  ) ! أبو ملس (أن الصورة النمطية حملمد  -١الترفيهى معناه 

، فهذا يعىن أن  مبا أن احلفل أقيم ىف أغسطس -٢.  ةماهرييمن مملكة املثقفني إىل مملكة الثقافة اجل -حتديدا
،  ، تتواىل توابعها الزلزالية على األرض وتزداد توسعا وانتشارا شهرا منها ١١مسابقة الپوستني ال تزال بعد 

أى  ، أهنا:  وثالثا.  ، ورمبا أيضا العامل اإلسالمى نفسه الغرب وما نراه هو جمرد قمة جبل جليد ميوج به
ومن يدرى رمبا تصبح مسابقة رسم حممد لعبة .  دخلت التاريخ ولن خترج منه أبدا ،  پوستني-مسابقة اليلالند

  ! أو رمبا تقام بطولة عامل هلا ، ة يوما كاالستغماية واحلجلةمجاهريي
…  

بلد األزهر ىف قول  ، مصر شخصيا ، ، مصدره قلب العروبة النابض  ة أياماملوضوع اآلخر املستعر منذ عد
حنن لسنا من .  ’ شخصيات ىف اإلسالم ١٠أسوأ  ‘صفحات بعنوان  ٤صحيفة الغد تصدر ملحقا من .  آخر

نه ، ولطاملا صنفناه على أ املتيمني بأمين هجايص وال حبزبه وال جبريدته ممن يسمون أنفسهم بأنفسهم ليرباليني
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، وهذه قصة قدمية  ، أكثر منه أى شىء آخر إسالمى
http://everyscreen.com/views/politics_part_2.htm#TomorrowParty يطول شرحها  .

، بعض  واملبادرة اجلديدة.  املهم الشيخ هجايص ىف السجن حاليا بتهمة التزوير ىف أوراق رمسية كما تعلم
.  ) أو تعريبا رئيس التحرير (، هو أمحد فكرى شيخ التوضيب  توىالنظر عن قيمتها احلقيقية من حيث احمل

،  http://www.alarabiya.net/Articles/2006/10/05/28032.htmوالرجل قال للعربية أمس 
لذا بغض النظر عن قوة .  أنه هو املسئول عن كامل امللف وهو كاتبه ، وبصراحة ال ختلو من شجاعة كبرية

أنت تعرف  (أو كون أن امللف خيلو من أسوأ شخصية ىف اإلسالم على وجه اإلطالق ،   احملتوى من عدمها
وجايز  ! إمنا بالشيعية ، الطريف أن مل يتهموا الغد بالعلمانية.  ، إال أن ما حدث هو زلزال كبري آخر ) ! من

  ! كالمهم صح
قائمة األمساء الىت  لذلك سأكتفى بذكر.  أنا شخصيا ليست لدى حىت اللحظة نسخة من تلك اجلريدة

  : ، ورمبا لنا عودة لو كان باألمر ما يستوقف أو يستحق اختارهتا بالترتيب
  ) حرم حممد وهى بعد ىف الطفولة (عائشة  -١
  عثمان بن عفان -٢
  معاوية بن أىب سفيان -٣
  يزيد بن معاوية -٤
  عمرو بن العاص -٥
  عبد اهللا بن الزبري -٦
  الزبري بن العوام -٧
  مللك بن مروانعبد ا -٨
  املغرية بن شعبة -٩
  طلحة بن عبيد اهللا - ١٠
…  

والنائب الكدحى عن عن  ، وزير الداخلية الربيطاىن السابق ، چاك سترو:  املوضوع الثالث جاء اليوم
قال إنه يرفض استقبال املنقبات ىف  ، والناطق بلسان األغلبية ىف منزل العموم ، النكشاير—مقاطعة بالكبريى 

الرجل مل يطالب بطرد .  وأنه يرى ىف النقاب رمزا لالنعزالية وعائقا للتواصل ، كنائب عن املقاطعةمكتبه 
مع .  فقط قال إنه حقه عندما حيادث شخصا أن يرى وجهه ، وال مبنع احلجاب ، املسلمني خارج بريطانيا

فيصدر  ، عدد املنقبات ىف كرد فعل مهجى سيزيد.  والزوابع ستأتى بنريان عكسية.  ذلك ستبدأ الزوابع
هذه حتميات تارخيية إن .  مث بترحيل كل املسلمني ونزع اجلنسية عنهم ، مث مينع احلجاب ، تشريع مبنع النقاب

  . أراد أى بلد أن يستمر ىف انتمائه ملعسكر احلضارة
ى ضد منذ أسابيع وبدأت احلكومة محلة كرب.  لكن األمور أكثر تقدما ىف تونس ، ليس موضوعا رابعا

  . احلجاب وليس النقاب ، نعم.  ارتداء احلجاب
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هذا .  زين العابدين بن على …چاك سترو  …حزب الغد … حزب الشعب … موتسارت … الپاپا 
  ! كفاية… حرام :   أو بلغة الكرة!  حرام:  أو بلغة الدين!  كثري بالنسبة ألسبوع واحد

مشكلة لصفحة  ، أصبحت مشكلة ىل أنا شخصيابل  ، بصراحة املشكلة مل تعد مشكلة املسلمني وحدهم
ولعل هؤالء املتدينني  .  أصبح فوق الطاقة ، ’ إساءة لإلسالم ‘فمتابعة كل ما حيدث من .  احلضارة هذه نفسها

إما يتقبلوه كما هو كما يفعل أتباع الديانات  ، يفهمون أنه جيب أن يصبح هذا جزءا من حياهتم اليومية
،  كامل إىل مملكة العقللمملكة اخلرافة با اأن يتركو -وهو األفضل-وإما  ، دياناهتم األخرى حنو ما يقال عن

  . كما باألحرى كل العامل تقريبا غريهم
  . ] ! البقية تأتى:  وطبعا …

حسب ما قاله اليوم حممد حبيب :  ٢٠٠٦أكتوبر  ١١:  حتديث[ 
http://www.egyptwindow.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3269

إذا  (، فاخلوض فيما ال جيب اخلوض فيه ىف الصحف السيارة  أحد الكبار أوى ىف عصابة األخوان املسلمون
  . الفجرو الدستور، بل أيضا  فقط الغد، ال يشمل  ) ؟  بليتم فاستتروا

  . ] ! هتالحق على إيه وال إيه.  اهللا يكون ىف عونك يا شيخ حبيب:  ال منلك سوى الدعاء
، سيكون  فوز الكاتب التركى أورهان پاموك جبائزة نوبل لألدب اليوم:  ٢٠٠٦أكتوبر  ١٢:   حتديث[ 

، رمبا ال تقل عن زوبعة نايپول  بداية زوبعة أخرى
http://everyscreen.com/views/civilization.htm#Naipaul  أو طبعا جنيب حمفوظ

http://everyscreen.com/views/secularism.htm#GodsAsPsychopaths  . هذا هو الكاتب
.  العلمانية املناضلة:  ، ولنفس السبب بالضبط الثاىن ذو اخللفية املسلمة بعد حمفوظ الذى يفوز باجلائزة املرموقة

لكن األبعد يتخطى هذه .  يقولون إن كتاباته حتلل اإلسالم والتدين واحلجاب وكل شىء خيص العقل املسلم
، يتجاوزها إىل مناهضة هذه القومية التركية  بارها من أساسات تركيا العلمانية الرمسيةاملواقف الىت ميكن اعت

  .  ) ! رمبا سأبدأ القراءة له قريبا.  ؟ ال أعلم إىل الچيينات . ( ، وضد األكراد ، ىف مذاحبها ضد األرمن نفسها
أن أى خوض ىف  ، لعزوأنا موقفى أصال من أيام ا ، إللى اتكوم علشان يتقرى كتري أوى ، بصراحة

  ! موضوع الدين هو مضيعة صرف للوقت
  . ] ! البقية تأتى:  وطبعا …
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فاروق حسىن :  ٢٠٠٦مرب ڤنو ١٧:  حتديث  [
ومواقفه املشينة .  ا للشجاعةليس بالرمز الشهري جد

الراضخة لإلسالميني أكثر بكثري مما ميكن ميكن 
وقد غطينا بعضها على  ،  الكالم عن عكسها

ولعل أشهرها موقفه من الروايات  ، موقعنا هذا
الثالث املعممة بواسطة هيئة قصور الثقافة 
http://everyscreen.com/views/censor

ship.htm#IslamicButchersPartII  . اآلن
:  هو يقدم على شىء قد يغسل عنه بعض عاره

  ! تصريح بأن احلجاب ختلف وردة للوراء
حىت اللحظة لست واثقا شخصيا أنه سيصمد 

ولن مييعه ذعرا لدى أول  ، على هذا املوقف
سياسيا كان  ، أقصد أول هتديد باالغتيال ،  ناصية

لو صح حتليلنا ىف املرة .  ال أعلم.  أو بالسالح
سابقة حيث رئيس الوزراء السابق مرعب ال

الضعف وتفلطح الشخصية قد أسهم ىف موقف 
فإن هذه املرة ال جيب باملثل  ،  وزير ثقافته املتخاذل

وقد  ، أن مننح كل االئتمان لشخص فاروق حسىن
نذهب إىل أن بعضا من شجاعته يستمدها من قوة أمحد نظيف ومجال مبارك 

http://everyscreen.com/views/politics_part_2.htm#GamalMubarakReforms ، 
  .  وليس من شخصه هو نفسه

وحتصيل حاصل بعد أن  ، متاخر من ناحية أخرى ، املؤكد على أية حال أنه موقف جرئ من ناحية ، املهم
 ’ مستفزة ‘وخلع احلجاب ىف مواقف علنية استعراضية  . احتاجت العامل كله الثورات على اإلسالم ورموزه

  . ] ! إمنا ىف دول اخلليج نفسها أيضا ،  بات ظاهرة ليس ىف بالد كتونس وتركيا فقط ، غطاة إعالمياوم

‘Wearing the Veil Is a Backward Trend!’ 
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  :  ) ٢٥ (باختصار شديد 
  : ٢٠٠٧أغسطس  ٢٨

‘A Roundabout Dog!’ 
شكرا لعبقرية أمحدى جناد الفذة أن صنع أمس 
كل هذه الشهرة لكارتوونات الرسام الرس 

الثالث عن  /http://www.vilks.netڤيلكس 
هذا  ( roundabout dog ’ ككلب ضال ‘حممد 

، لكنه رمبا كان يقصد  ما تعارفت عليه األقالم
، تلك الىت   ) ! فريدا من نوعه creatureخملوقا 

عممتها صحيفة نرييكيس ألليهاندا 
http://www.na.se/ املشكلة كانت .  السويدية
، بل هى أزمة للرسام  أتفه بكثري من هذا

،  حيفة حيث رفضت كل املعارض عرضهاوالص
وبدأت اجلريدة محلة ضد هذه الرقابة الذاتية الىت 

واليوم طبعت .  يعاىن منها اجملتمع السويدى
هذه  (’  حق االستهزاء باألديان ‘افتتاحية بعنوان 

 هى نسختها اإلجنليزية
http://www.na.se/artikel.asp?intId=120

9676  ( .  

‘A Roundabout Dog 1!’ 

‘A Roundabout Dog 2!’  
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‘A Roundabout Dog 3!’ 

، لذا نكتفى  مثال حمتوى الرسوم الدمنركية كان أقوى بكثري.  ، املوضوع ليس ذا شأن كبري  من حيث احملتوى
ارنة بواحدة أهم بكثري من اإلنترنيت عن حممد وعائشة أو ، ونلحقها على سبيل املق بعرض الصور الثالث كما هى

إللى ييجى ىف اهلايفة   ‘، ذلك هبدف املقارنة أو لعلها تثبت ما قلناه عن عبقرية أمحدى جناد  حممد وولع األطفال
  ! ’ ويتصدر
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هذا الكارتوون 
چريالدوس سام للر

كامربينسيس ظهر 
على موقع 
WesternResist

ance.com  ٢ىف 
 ٢٠٠٦فرباير 

http://www.w
esternresistanc
e.com/blog/ar

chives/001570
.html  كاستجابة

النفجار أزمة 
 ، الرسوم الدمنركية

هو ختيل لشهوة 
حممد املنتصبة جتاه 
الطفلة عائشة بينما 
حتمل عروسة دمية 
 ، ىف حضنها

بال -اكتفى حتتها و
بكتابة رواية  -تعليق

صحيح البخارى 
ورواية  ، للقصة

عائشة نفسها ىف 
الطربى عن كيف 
انتزعتها أمها من 
األرجوحة وهى 

بينما النسوة حياولن هتدئتها وغسل وجهها املرتعد اجملهش  ، تلعب لتذهب هبا حلجر حممد كى يفض بكارهتا
  ! بالبكاء
…  

ونستطيع  ، مان على أزمة الرسوم الدمنركية وما أمسيناه ىف حينه حمنة العقل املسلملقد مر اآلن عا:  أما بعد
سيدخل التاريخ كعام الزوال الكامل للقداسة عن اإلسالم مرة  ٢٠٠٧اليوم أن نقول بضمري مستريح إن عام 

على يد احلركة  واليهودية تعلمنت بال رجعة ، املسيحية امنسح هبا البالط لقرون ىف الغرب.  واحدة ولألبد
وفقط اآلن جاء  ، وبقى املسلمون وحدهم سادرين ىف ظلمات قوقعة املقدسات املوهومة ، الصهيونية العظيمة

‘My mother came to me while I was being swung on a swing between two branches and got me
down. My nurse wiped my face with some water and started leading me. When I was at the door she
stopped so I could catch my breath. I was then brought in while the Messenger was sitting on a bed
in our house. My mother made me sit on his lap. Then the men and women got up and left. The
Prophet consummated his marriage with me in my house when I was nine years old.’ 

Tabari —Part IX (131)
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ال سيما مع ثابتنا الكبري القدمي  ، حنن رمبا ال نعول الكثري على ما جيرى.   الدور عليهم
http://www.everyscreen.com/views/culture.htm#ArabsAsIndoAborigines  أن

پيد أو حسب رواية سهم كيو ( چيينات ال تتغري بسهولة أو بني عشية وضحاهاال
http://www.everyscreen.com/forums/index.php?showtopic=1  الدين مكتوب ىف

  . لكن ما حدث ال ميكن أن يوصف بأقل من الزلزال ، ) الچيني
ملواقع الشبيهة على اإلنترنيت وكذا املواقع العلمانية العلمانية زائد اشبه املسيحية ڤزيونية القنوات التلي

 -حسب تقديرنا املتواضع-هى ذلك الطوفان الكبري الذى اجتاح العامل اإلسالمى وأحدث فرقا يضع  ، اخلالصة
أسوأ عامني ىف تاريخ اإلسالم  ، ١٩٢٤وعام سقوط اخلالفة  ١٤٩٢پانيا ىف مصاف عام حترير إس ٢٠٠٧عام 

  . ىف غصة املسلمني منذ ظهر حممد وإىل اليوموأكرب مرارتني 
عام واحد هو الذى صنع الفرق بني يوم أصاب عمرو أديب اهللع ومل يعرف ما الذى خيرج من فمه على  -

  . وبني حديثه شديد االستخفاف باألديان حاليا ، اهلواء حني رأى زكريا بطرس ألول مرة على قناة احلياة
وبني بسمة حبيب  ، ق بني بسمة حبيب شيخة شيخات القنوات املتطرفةعام واحد هو الذى صنع الفر -

  . العصرية غري احملجبة اآلنڤزيون مضيفة التلي
عام واحد هو الذى صنع الفرق بني ذعر الشيخ البائس املوتور املدعو أىب إسالم الذى وصل لدرجة أن  -

من البداية  (اقع اإلنترنيت املسيحية شبه العلمانية مع مو پاپا شنودة كى يستنجد به لينقذه من حمنتهمل جيد غري ال
لكنه لوهلة استنجد مبؤسسة األزهر فقط  ، وهو يعترف أنه ال يستطيع شخصيا الرد على تلك املواقع والقنوات

وبني يوم أن أصبحت احلكومة املصرية تنظر اآلن لإلعالم العلماىن  ، ) ! ليكتشف أهنا بال حيلة مثله بالضبط
  . كأعظم أداة مل حتلم مبثلها قط ىف حرهبا الطويلة وشبه الفاشلة على اإلسالم واملسيحى

 ، هذه الصفحة حاولت على مدى العامني األخريين أن تؤرخ لكل األصوات اجلريئة املتحدية الىت ارتفعت
أو قالته مثال إقبال رمبا مل نتابع ىف حينه ما فعلته  ؛ رمبا مل نذكر الكل . ذكرنا الكثريين من الداخل ومن اخلارج

أيضا ىف هذه الفترة ظهر كثريون من أصحاب الوزن الثقيل  . بركة أو إيناس الدغيدى املرأتني نادرتى الشجاعة
وإن خصصنا بالذكر مغرىب األصل  ، كلهم ممتازون ووجب اليوم التنويه هبم مجيعا ، علميا على قناة احلياة

هم منه عالمة موسوعى نادر الطراز وحاضر األجوبة ىف أى كمضيف شاب بارع وحمبب واأل ’ األخ رشيد ‘
شىء خيص التوراة أو اإلجنيل أو القرآن أو أحاديث أو سرية حممد أو تاريخ العرب السابق والالحق على 

فقط ما يهمنا أن  . هذا لقصور فينا وليس إقالال من عطاء أى أحد ، رمبا فاتنا صوت هنا أو هناك.  اإلسالم
أى -وإن معركة احلضارة مع أخر فلول الدين والتخلف  ، ا واحدا باتت معه الدنيا غري الدنيانقول إن عام

من الدراما ما مل حنلم به قط قبل عام واحد  - وسوف نرى-وقد رأينا ،  تكسب أرضا واسعة كل يوم -اإلسالم
دو أن أخريا أصبح لدينا لكن حلسن احلظ يب ، ما مل حيلم به جيلنا وال أى جيل سابق علينا ؛ فقط من اليوم

  !  على األقل القدرة على احللم
  


