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‘They hate us… our defense system 

will begin to change that’ 
Margaret Thatcher 

—on Muslims 

‘This country is full up’ 
Pim Fortuyn 

—Suggesting a banner to be hung over every Dutch port 

احلضارة الغربية ملتزمة دائما بغربنة وغزو  ’
 ‘ الشعوب األخرى

  سيلڤيو بريلوسكوىن
  ٢٠٠١بعيد اهلجوم اإلسالمى على أمريكا ىف سپتمرب —

‘We owe it to the future of 
civilization not to allow the world’s 
worst leaders to blackmail the freedom-
loving nations’ 

George W. Bush 
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بدأت تغطيتنا ألحداث سپتمرب 
ء من صفحة وما تالها كجز ٢٠٠١
وكانت عبارة عن مدخل .  اإلبادة

كبري كتب على ثالثة أجزاء مساء يوم 
بعده بأسبوع وبعده پتمرب وس ١١

وكان عنوانه اجملمع  ، بأسبوع آخر
اللمسة :  مركز التداول العاملى ’

آنذاك كان عمر صفحة  . ‘ املصرية
، مل يكن هلا من  اإلبادة هذه حنو العام

ن وقوع ضربة هم فيه سوى التنبيه أل
إسالمية كربى للحضارة هو مسألة 

، بل احلقيقة أهنا   وقت وليس أكثر
توقعتها أكرب فداحة بكثري مما حدث ىف 

  . سپتمرب ١١
ومع نشوب  ٢٠٠١أكتوبر  ٧ىف 

، أصبحت مواد  احلرب ىف أفجانستان
هذه التغطية هى نواة هذه الصفحة 

،  ، الىت اخترنا هلا اسم سپتمرب املستقلة
أوشكت آنذاك أن تعتمد كلمة وقد 
سپتمرب كتسمية عاملية دارجة ملا  ١١

أخذنا إليها ذلك املدخل .   حدث
مث توالت عليه  ،  الثالثى املذكور

حبيث سوف يصبح  ، املتابعات
ال سيما املوجه ضد الغرب  ، اإلرهاب

ىف .  هو موضوع هذه الصفحة ، منه
نفس اليوم شكلت بعض مواد خمتارة 

فحة اإلبادة إنطالقة أخرى من هذه ص
وحماولة تلمس  ، لصفحة جديدة ولدت كى تناقش مفهوم احلضارة من خالل التركيز على البعد الديىن للصراع

هذا وذاك على أن .  أو ما يسمى باجلهاد ، حقيقة ما يدعو له اإلسالم بالفعل من استرقاق واستحالل لسائر البشرية
والصراعات ،  اإلسالمى-لستراتيچية والسياسية العامة لظاهرة التخلف العرىبتستمر صفحة اإلبادة ملناقشة القضايا ا

اإلرهاب هو أى فعل يقوم به فرد أو مجاعة أو شعب
، ويؤدى متخلف ضد فرد أو مجاعة أو شعب متقدم

بقصد أو بدون قصد لتعويق النمو التقىن واالقتصادى
.  هذا ال ينطوى بالضرورة على أفعال عنيفة.   للكوكب

رهاىبجاندى مل حيمل قطعة سالح يوما لكنه كان أعظم إ
قد يصل املسعى اإلرهاىب ىف مرحلة ما.   عرفه التاريخ

، لكنه ىف مفهومه األوسع واألدق هو الستخدام العنف
، يتمثل ىف  فعل متواصل مل يتوقف للحظة عرب التاريخ

هدفه الغائى ىف ضخ ثقافة التخلف إىل مركز احلضارة أو
، أيهما هبدف تركيعها حماربتها ىف أطرافها من اخلارج

وإرجاع مسرية البشرية للوراء مبا يناسب القدرات أو
العقليات الىت يتمتع هبما املتخلف وال يستطيع التأقلم مع
.  غريمها مما ميكن أن يفرضه التطور الطبيعى والتقىن للعامل

اإلرهاب هو كل ما يقوم به املتخلف ضد املتقدم ،  حتديدا
، من قرصنة وابتزاز وىل ذراع وبلطجة وقطع طريق

أو وضع ،  وباألخص حتت دعوى ما يسمى باالستقالل
اليد على الثروات الطبيعية بواسطة السكان األصليني ممن

أو حتت ، مل تكن هلم يد أصال ىف خلق قيمتها املضافة
، مسمى حقوق الشغيلة أو الطبقات الفقرية وما إليها

واهلجرة ، وأخريا ولعله األخطر إطالقا التكاثر مث اهلجرة
مما يقوم به هؤالء من قصف دميوجراىف مدمر ،   التكاثرمث

أو هو أيضا إرهاب.  ماديا ومعنويا ضد العامل املتقدم
، زاوية وابتزاز إذا ما نظرنا إليه من الزاوية األخرى

أفعال بعض أبناء البالد املتقدمة الذين يشتغلون بوعى أو
بدون وعى كطابور خامس حلساب قوى التخلف

أو االنتصار/  ، هذا من خالل استجالب و العاملية
سواء باسم االشتراكية أو اإلنسانية أو أيا ما ،  للعبيد
بل-، ذلك باعتبار أن هذه كانت الطريقة املثلى  كان

فيما ، للقضاء على أية حضارة إطالقا -الوحيدة تقريبا
 .  عرفنا من التاريخ
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  . الىت يدور مسرحها على أرضها
نسم هذه الصفحة  حنن مل ، إذن

، وفضلنا عليها  بصفحة اإلرهاب
لفظة ، ألننا نرى  تسمية سپتمرب

اإلرهاب أضخم من أن تسبغ على 
قطاع الطرق الصغار أمثال بن الدن 
والقذاىف وصدام واألسد وأمحد ياسني 

، إمنا هى على األقل  وحسن نصر اهللا
تليق بأمثال جاندى ومارتني لوثر 

ىن تقدير ، وىف أد كينج ومانديال
  ! بناصر واخلوميىن

حنن هنا نفضل تسمية األشياء 
اإلرهاب كلمة ضروبية .   بأمسائها
بل رمبا األصح أن تعرب عن  ، عمومية

الواجب الذى يتحتم أن تقوم به أمم 
احلضارة كأمريكا وإسرائيل وغريمها 

 ! أن ترهبها : ضد شعوب التخلف
أما ما يقوم به املتخلفون فهو ىف 

وصافه الصحيحة قرصنة تسمياته وأ
.  وليس أى شىء آخر ، وقطع طريق

العرب واملسلمون هم من اخترعوا 
تارخييا قرصنة الرب ومن اخترعوا 

وهم من أضافوا  ، قرصنة البحر
مؤخرا عرب منظمة التحرير الفلسطينية 

وال حىت  ، لطائراتهم مل خيترعوا الطرق وال السفن وال ا . امسه قرصنة اجلوجديدا پتمرب اختراعا وجماهدى س
خاصة مى االساملسمى بالعرق  ، سكان املناطق احلارة عامة ، املتخلفون.   هم فقط خيتطفوهنا.  يصنعوهنا

http://everyscreen.com/views/culture.htm  ،مل حيدث أبدا أن صنعوا  ، العرب واملسلمون باألخص جدا
هذا عينه ما فعلوه ضد الثورة الزراعية الىت .  ثروات ألصحاهبا فقط هم هنبوا ما حققته تلك الثورات من . ثورة تقنية

الصناعية -ويفعلونه اآلن مع الثورة بعد ، وضد الثورة الصناعية الىت قادهتا احلضارة اإلجنليزية ، قادهتا احلضارة الرومانية
  . وسيظلون يفعلونه ضد كل ثورة تقنية أخرى قادمة،  يةمريكاحلضارة األالىت تقودها 

لفظة اإلرهاب أضخم من أن تسبغ على قطاع الطرق
الصغار أمثال بن الدن والقذاىف وصدام واألسد وأمحد

، إمنا هى على األقل تليق بأمثال  ياسني وحسن نصر اهللا
، وىف أدىن تقدير   لوثر كينج ومانديالجاندى ومارتني
  ! بناصر واخلوميىن

اإلرهاب كلمة.   حنن هنا نفضل تسمية األشياء بأمسائها
بل رمبا األصح أن تعرب عن الواجب ،  ضروبية عمومية

الذى يتحتم أن تقوم به أمم احلضارة كأمريكا وإسرائيل
أما ما يقوم ! أن ترهبها :  وغريمها ضد شعوب التخلف

ه املتخلفون فهو ىف تسمياته وأوصافه الصحيحة قرصنةب
العرب واملسلمون.   وليس أى شىء آخر ،  وقطع طريق

هم من اخترعوا تارخييا قرصنة الرب ومن اخترعوا قرصنة
وهم من أضافوا مؤخرا عرب منظمة التحرير ،  البحر

امسه قرصنةجديدا پتمرب اختراعا الفلسطينية وجماهدى س
، خيترعوا الطرق وال السفن وال الطائراتهم مل  . اجلو

،  املتخلفون.   هم فقط خيتطفوهنا.  وال حىت يصنعوهنا
مىاالساملسمى بالعرق  ،  سكان املناطق احلارة عامة

مل حيدث أبدا ، العرب واملسلمون باألخص جدا،  خاصة
فقط هم هنبوا ما حققته تلك .  أن صنعوا ثورة تقنية

هذا عينه ما فعلوه ضد.   هباالثورات من ثروات ألصحا
وضد ، الثورة الزراعية الىت قادهتا احلضارة الرومانية
ويفعلونه ،  الثورة الصناعية الىت قادهتا احلضارة اإلجنليزية

احلضارةالصناعية الىت تقودها -اآلن مع الثورة بعد
وسيظلون يفعلونه ضد كل ثورة تقنية أخرى،  يةمريكاأل

. قادمة
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فقط  ، كل هذا شاهدناه من قبل
من قطاع  ، األشكال هى الىت تتطور
إىل قراصنة  ، طرق القوافل القدامى

إىل سرقة  ، البحار ىف البحر املتوسط
إىل قطع  ، ١٩٥٦قناة السويس ىف 

وانتهاء  ، ١٩٧٣إمدادات النفط ىف 
كافة أشكال العصيان العنيفة وغري ب

العنيفة األخرى املتصاعدة منذ ذلك 
إذا -وليس لدينا شك أهنم  . الوقت

 - ما استطاعوا إىل ذلك سبيال
سيحاولون مثال قطع طرق املعلومات 

أو قطع أية طرق أو شرايني  ، قريبا
  . ألية حضارة حالية أو مستقبلية

 ١١ما مل حتدث وقفة جذرية فإن 
لن يكون حبال احللقة پتمرب س

ولو أخذنا مثاال واحدا .  األخرية
فغزو الرئيس  ، فقط بالشعب الليىب

الكاسح چيفريسون األمريكى توماس 
 ١٨٠١سنة عرب األراضى املصرية  له

http://everyscreen.com/view
s/extermination_part_2.htm#

AtomicWar  للقضاء على قراصنة
وضرب  ، مل يكن األول البحار

سنة  ١٨٠الرئيس رجيان له بعد 
http://everyscreen.com/views/hollywood_part_2.htm#RonaldReagan  لتقليم القرصان القذاىف لن

  ! يكون األخري
، وما مل يتم تركيع قوى الفشل  ، أنه ما مل يتم وقف هجرة العبيد ملركز احلضارة  األهم واألكثر إحلاحا وبداهة

، متاما كما حدث مع قطاع طرق القوافل وقراصنة البحار  ائيا مبستويات تقارب اإلبادة الكتلية، تركيعا هن ىف مواطنها
إذ لألسف هذه شعوب صممت .  ، فإن احلضارة اإلنسانية ختاطر اآلن ببساطة بكل تارخيها ومستقبلها القدامى

  ! ، ولن يكون ، وليس بيدها حيلة من أمرها  چييناهتا على القرصنة وقطع الطريق
  

فقط األشكال هى الىت ،  ل هذا شاهدناه من قبلك
إىل قراصنة ،  من قطاع طرق القوافل القدامى ،  تتطور

إىل سرقة قناة السويس ىف ،  البحار ىف البحر املتوسط
وانتهاء ،  ١٩٧٣إىل قطع إمدادات النفط ىف  ،  ١٩٥٦

بكافة أشكال العصيان العنيفة وغري العنيفة األخرى
إذا-وليس لدينا شك أهنم  .  لوقتاملتصاعدة منذ ذلك ا

سيحاولون مثال قطع طرق -ما استطاعوا إىل ذلك سبيال
أو قطع أية طرق أو شرايني ألية حضارة ، املعلومات قريبا

  .  حالية أو مستقبلية
لن يكون حبالپتمرب س ١١ما مل حتدث وقفة جذرية فإن 

ولو أخذنا مثاال واحدا فقط بالشعب.  احللقة األخرية
چيفريسونفغزو الرئيس األمريكى توماس  ، يىبالل

للقضاء ١٨٠١سنة عرب األراضى املصرية  الكاسح له
وضرب الرئيس ،  مل يكن األول على قراصنة البحار

سنة لتقليم القرصان القذاىف لن يكون ١٨٠رجيان له بعد 
  ! األخري

، أنه ما مل يتم وقف األهم واألكثر إحلاحا وبداهة
، وما مل يتم تركيع قوى ركز احلضارةهجرة العبيد مل

، تركيعا هنائيا مبستويات تقارب اإلبادة  الفشل ىف مواطنها
، متاما كما حدث مع قطاع طرق القوافل الكتلية

، فإن احلضارة اإلنسانية ختاطر وقراصنة البحار القدامى
إذ لألسف هذه.   اآلن ببساطة بكل تارخيها ومستقبلها

،  على القرصنة وقطع الطريقشعوب صممت چييناهتا 
!  ، ولن يكون  وليس بيدها حيلة من أمرها
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العامل مبا روع :  ٢٠٠١سپتمرب  ١١ ◄

حدث صبيحة اليوم من تدمري طائرتني نفاثتني 
خمتطفتني لربجى مبىن مركز التداول العاملى بنيو 

، وحتطيم ثالثة ألحد جوانب مبىن  يورك
.  ) الپنتاجون (سكرتارية الدفاع األمريكية 

الرسالة واضحة لكننا نشك ىف قدرة قادة العامل 
تنهار إن روما اهنارت وس.  الغرىب على فهمها

بال أدىن حاجة ألى إمكانات تتجاوز ما بأيدى 
أفواج العبيد اجلدد الذين .  العبيد العارية

يستقبلهم العامل الغرىب بكل الترحاب يوميا 
، ال حيتاجون  ومعهم والءاهتم الدينية الفاحشة

، ومتويل املعاش  ألكثر من إجادة الكاراتيه
 ألسرة طيار سابق يريد دخول اجلنة ىف أواخر

أو حىت رمبا تدريب شاب على الطريان  (حياته 
  . ) بال تكلفة تذكر ىف شركة الطريان األفجانية

وال يكاد خياجلىن أى شك أن الفكرة قد .  أنا أعرف متاما طريقة التفكري املصرية عندما استشمها ىف شىء ما
راودت أسامة بن الدن بعد حادثة الطيار املصرى األشهر مجيل البطوطى 

http://everyscreen.com/views/culture_part_2.htm#ReligiousPilot  حيث أغضبه على األرجح أن ،
،  بل رمبا تكون فكرة العملية مصرية خالصة من خالل مساعديه.  يفعلها شخص مبثل إميانه الوطيد جمانا هكذا

، أى   الفهلوة:   املتفردة جدا أيضا، اإلبداع ذو التسمية  فلمسات اإلبداع املصرى الفريد جدا من نوعه واضحة فيها
هذا كان حمور !   فقط تذكرة طائرة وقبضة جتيد الكاراتيه:  ، ال قنابل وال مسدسات  صنع أكرب األشياء من ال شىء

، بينما ال ريب ىف هذا باملرة بسبب  ، وقد ذهلت أن البعض ال يصدق أصال أهنا عملية إسالمية  كل مناقشاتى اليوم
، وتلهفى الوحيد اآلن أن   وهذه املناقشة تافهة وسخيفة حبيث ال تستحق التكرار هنا.   ى األقلاالنتحار وحده عل

  . ، وال أعتقد أننا سننتظر طويال قبل إعالن أمساء الركاب  ينجلى أمر كوهنا عملية مصرية أو غري مصرية وليس إال

The Liberation of Darkness Has Begun! 
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شرة قرون جديدة على غرار عصور أيضا من مث أكاد أجزم أن هجمات جيوش الظالم لن تنتهى قبل أن تبدا ع
، مع فارق أن ستقودها هذه املرة إحدى شقيقاهتا من   الظالم الشهرية األوىل الىت قادهتا املسيحية بنجاح ساحق
، ذلك بعد أن كانت هذه أختا صغرى تابعة ىف املرة  األديان التابع كل منها ألحد آهلة السماء الثالثة املعروفة

ن أروع وأكثر درامية هذه املرة ذلك أن قادة الغرب لن يكونوا املبادرين باستخدام السالح النجاح سيكو.  السابقة
، بل ولن يستخدموه قط ذلك أن اهلجمة القادمة ستكون جمموعة من القنابل النووية ىف قلب نيو يورك  النووى مثال

  . ، ولن يعيشوا ليعلموا باألمر أصال وواشينجتون ورمبا غريمها
…  

  !  ، ولعلى أستميحك الصرب حىت يلتتئم شتات الكالم عرف من أين أبداحقا ال أ
…  

هل هذا الغزو خري 
أجبنا على هذا ؟   أم شر

السؤال من قبل 
http://everyscreen.
com/views/culture
.htm#PowerEthics

املعايري واضحة ،  
.  واإلجابة ليست صعبة

مواصفات التقدم 
والتخلف أمور ال 
 ، خيتلف عليها اثنان

املستوى التقىن وناتج 
ال .  الفرد وما إليهما

بد من وقفة توضيحية 
حني .   وإن كانت مؤملة

تغزو روما أو بريطانيا 
،  أو إسرائيل مصر

أو  ٣٠وناتج الفرد فيها 
ضعف مثيله  ٤٠

، وفارق  املصرى
املستوى التقىن ال هنائى 

وها بدو اجلزيرة العربية البدائيني الذين ال يعرفون حني يغز.  ، هذا حتديث وتنمية وإعمار وتقدم وتنوير من املرات

؟ املعايري واضحة واإلجابة ليست هل هذا الغزو خري أم شر
،  مواصفات التقدم والتخلف أمور ال خيتلف عليها اثنان.   صعبة

ال بد من وقفة توضيحية.  املستوى التقىن وناتج الفرد وما إليهما
، حني تغزو روما أو بريطانيا أو إسرائيل مصر.   وإن كانت مؤملة
، وفارق املستوى ضعف مثيله املصرى ٤٠أو  ٣٠وناتج الفرد فيها 

، هذا حتديث وتنمية وإعمار وتقدم التقىن ال هنائى من املرات
حني يغزوها بدو اجلزيرة العربية البدائيني الذين ال يعرفون.  وتنوير

هى الدين هذا هنب وهنش ومص حىت الزراعة وطبعا بذريعة واحدة
األول.  األول استعمار والثاىن استخراب.  دماء وختليف وإظالم

يفتح عينك على ثرواتك الطبيعية يعلمك التقنية وفقط يقامسك
ورقا امسهالثاىن يأخذ املاعز والشعري والنساء وفقط يعطيك  ،  العوائد
يزرع األول عصرى صاحب علم وثورة تقنية يأتى كى.  القرآن
والثاىن راعى بدوى أمى كل وظيفته ىف احلياة أن يأتى كل ، ويصنع

حني يغزو السوريون أو الفلسطينيون لبنان . يأكل ما زرع غريه
الثرى احلضارى املتحرر وشبه املنتمى للغرب املسيحى هذا هنب

، لكن حني تغزوه إسرائيل أو وهنش ومص دماء وختليف وإظالم
، يكون األمر العكس و هو أولئك األجالف، أو حني يغز أمريكا

، فقط لو  نعم األمور بسيطة وواضحة للغاية.  مائة ومثانون درجة
مبدأ عدم جواز احتالل األراضى بالقوة.   سأل اجلميع سؤال احملتوى

عدم جواز احتالل:   مبدأ مجيل بشرط أن تضاف إليه كلمتان
 ! األراضى بالقوة بواسطة املتخلفني

http://everyscreen.com/views/culture.htmمية من صفحة الثقافة مناقشة قد
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األول استعمار والثاىن .  حىت الزراعة وطبعا بذريعة واحدة هى الدين هذا هنب وهنش ومص دماء وختليف وإظالم
الثاىن يأخذ املاعز  ، األول يفتح عينك على ثرواتك الطبيعية يعلمك التقنية وفقط يقامسك العوائد.  استخراب

 ، األول عصرى صاحب علم وثورة تقنية يأتى كى يزرع ويصنع.   القرآن ورقا امسهري والنساء وفقط يعطيك والشع
حني يغزو السوريون أو الفلسطينيون  . والثاىن راعى بدوى أمى كل وظيفته ىف احلياة أن يأتى كل يأكل ما زرع غريه

، لكن حني  ا هنب وهنش ومص دماء وختليف وإظالملبنان الثرى احلضارى املتحرر وشبه املنتمى للغرب املسيحى هذ
نعم األمور .  ، يكون األمر العكس مائة ومثانون درجة ، أو حني يغزو هو أولئك األجالف تغزوه إسرائيل أو أمريكا
مبدأ عدم جواز احتالل األراضى بالقوة مبدأ مجيل .  ، فقط لو سأل اجلميع سؤال احملتوى  بسيطة وواضحة للغاية

إىل هنا تنتهى اإلجابة  (!   عدم جواز احتالل األراضى بالقوة بواسطة املتخلفني:  ن تضاف إليه كلمتانبشرط أ
  . ) ! القدمية

هل للذباب 
والصراصري احلق ىف 

؟ أيضا اإلجابة  احلياة
، ألهنا  ال.   واضحة

تسبب األمراض 
القاتلة للكائنات 

السؤال .  نهااألرقى م
هل للعرب :  اآلن

واملسلمني احلق ىف 
  ؟  احلياة

،  هم طاعون هذا العامل http://everyscreen.com/views/culture.htm#Religionهؤالء الساميون 
، ومن هاجروا بالفعل حىت اللحظة  انتشرت عدواه واستفحلت ووصلت باهلجرة والتكاثر لكافة أرجاء األرض

الصوت العاىل وبقليل من التشدق بالدميوقراطية وحقوق اإلنسان لتقويض كل حضارة الصناعة كافون عدديا وببعض 
، وما مل يتم استئصال الوباء جذريا ومن كافة أجزاء اجلسد  الصناعة احلالية وإعادهتا للعصور الوسطى- وبعد

  ! ، فإن حضارتنا متر اآلن بفترة االحتضار األخري الكوكىب
جراد إهنم من البداية وحىت اآلن وحىت حيني يوم إبادهتم احملتوم مل ولن يكونوا إال .  طبيعتهم أبدا مل يتغري شىء ىف

تسمية أطلقناها على استحياء يوما ىف صفحة الثقافة  (،  يثرب
http://everyscreen.com/views/culture.htm#PowerEthics ومن الغباء أن تشعر باالستحياء  أيضا ،

نطلق ليلتهم األخضر واليابس ىف كل ما وصلت إليه أنيابه وسيوفه وقوارضه على خريطة هذا الذى ا)  !  أبدا
  . األرض

؟ أيضا اإلجابة الواضحة هل للذباب والصراصري احلق ىف احلياة
السؤال.  ، ألهنا تسبب األمراض القاتلة للكائنات األرقى منها هى ال
؟ هؤالء الساميون هم  احلق ىف احلياةهل للعرب واملسلمني:   اآلن

، انتشرت عدواه واستفحلت ووصلت باهلجرة طاعون هذا العامل
، ومن هاجروا بالفعل حىت اللحظة والتكاثر لكافة أرجاء األرض

كافون عدديا وببعض الصوت العاىل وبقليل من التشدق
بالدميوقراطية وحقوق اإلنسان لتقويض كل حضارة الصناعة

، وما مل يتم  لصناعة احلالية وإعادهتا للعصور الوسطىا-وبعد
، فإن  استئصال الوباء جذريا ومن كافة أجزاء اجلسد الكوكىب

 !  حضارتنا متر اآلن بفترة االحتضار األخري
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دع جانبا أن يثرب 
نفسها سطى عليها من 
مالكها األصليني يهودا 
،  ومسيحيني وما شابه

بداية كانت قل إن ال
مبكة الىت أوال قطعوا 
عليها طريق جتارهتا 
بفضل موقع يثرب 
املختار بدقة للهجرة 
املباركة كى تكون أول 
مدينة حتترف قطع 
الطريق وهنب القوافل 

، مث  ىف التاريخ اإلنساىن
باحتالل مكة السليبة 
نفسها وإحالة كعبتها 
املشرفة من ساحة للنماء 
واحلياة واخلمر وطقوس 

، ومن بعدها اجتاحوا كما تعلم خضرة مصر والشام والعراق وفارس  وبة واجلنس اجلماعى إىل صنم ديىن كئيباخلص
،   ، وكلها سليلة حضارات زاهرة بدال من أن يكتب هلا التطور واخلطو لألمام فيما لو تركت تكافح حاهلا إخل…

  .  كتبوا عليها التعاسة والتخلف لألبد
ماء وهنب لثروات أكراد وشيعة العراق وأمازيغ وصحراويىي مشال غرب أفريقيا إن ما نراه اليوم من مص د

ومسيحىي ووثنيىي جنوب السودان ال يعىن إال أن جراد يثرب الشهري باسم أهل السنة واجلماعة واللسان العرىب 
ها لتشمل هنب ثروات ، وها هو ميدد ، ال يزال للقرن اخلامس عشر على التواىل يواصل مسلسل األرض احملروقة املبني

مصر  . ( ، كل ذلك طاملا أنه مل جيد من يوقفه عن حده باملبيد املناسب  الغرب بالتكاثر مث اهلجرة واهلجرة مث التكاثر
، أن تعيد قراءة كتاب سناء  ، يكفيك مثال كمجرد اقتراح هلذه الليلة الىت لن يأتى أينا فيها نوم قصة واحدة بسيطة

، لتعرف كم وكيف كان عمر بن اخلطاب  ‘ حكايات الدخول ’عن دار سينا بعنوان  املصرى الصغري البسيط
وعمرو بن العاص قطاع طرق حمترفني بأفحش معىن ممكن للكلمة ال شاغل هلم ىف احلياة إال النهب املمنهج لثروات 

وقطعا ال لوم .  ) ! دمها، فبعد ذلك ال شىء يكن ليهم عن ، وتركها خرابا أبديا كل شعوب العامل حىت الثمالة منها
، ال لوم باملرة إن كانوا قد ضربوا  ‘  السادة واألشراف ’على اجليل احلاىل من اجلراد االبن الذى يفضل تسمية نفسه 

ولنؤجل قليال سؤال هل نسى .  ، بل السؤال الوحيد هو ملاذا انتظروا كل هذه القرون نيو يورك وواشينجتون اليوم

إهنم من البداية وحىت اآلن وحىت.  أبدا مل يتغري شىء ىف طبيعتهم
، هذا الذى  جراد يثربحيني يوم إبادهتم احملتوم مل ولن يكونوا إال 

يه أنيابه وسيوفهانطلق ليلتهم األخضر واليابس ىف كل ما وصلت إل
والبداية كانت مبكة الىت أوال قطعوا.  وقوارضه على خريطة األرض

عليها طريق جتارهتا بفضل موقع يثرب املختار بدقة للهجرة املباركة
كى تكون أول مدينة حتترف قطع الطريق وهنب القوافل ىف التاريخ

شرفة من، مث باحتالل مكة السليبة نفسها وإحالة كعبتها امل اإلنساىن
ساحة للنماء واحلياة واخلمر وطقوس اخلصوبة واجلنس اجلماعى إىل

، ومن بعدها اجتاحوا كما تعلم خضرة مصر صنم ديىن كئيب
، وكلها سليلة حضارات زاهرة بدال إخل…والشام والعراق وفارس 

، من أن يكتب هلا التطور واخلطو لألمام فيما لو تركت تكافح حاهلا
 . تعاسة والتخلف لألبدكتبوا عليها ال

إن ما نراه اليوم من مص دماء وهنب لثروات أكراد وشيعة العراق
وأمازيغ وصحراويىي مشال غرب أفريقيا ومسيحىي ووثنيىي جنوب
السودان ال يعىن إال أن جراد يثرب الشهري باسم أهل السنة

، ال يزال للقرن اخلامس عشر على  واجلماعة واللسان العرىب املبني
، وها هو ميددها لتشمل هنب  تواىل يواصل مسلسل األرض احملروقةال

، كل ذلك طاملا ثروات الغرب بالتكاثر مث اهلجرة واهلجرة مث التكاثر
. أنه مل جيد من يوقفه عن حده باملبيد املناسب
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، والعودة بالعامل حلدود ما  سها أرض حمتلة أسرية يتحتم على اجملتمع اإلنساىن حتريرها يومامكة نفالعامل فعال أن 
، ذلك إذا كان لديه أدىن  يونيو ٤هذا على غرار قرارات ما يسمى بشرعيته الدولية اخلاصة حبدود .  قبل غزوة بدر

، وليس تشجيعا   ملسرية اإلنسان احلضارية ومع فارق أن القرار ىف هذه احلالة سيكون نصرا.   قدر من احترام الذات
،  على أن الكالم عن جراد يثرب يطول.  لقوى الطغيان والبداءة والتخلف على مواصلة زحفها على أرض الكوكب

، ونفصله بعض   http://everyscreen.com/views/culture.htm#LaLaideFranceأشرنا له عابرا ذات مرة 
  ! عهدا اآلن بأال نبارحه ثانية أبدا ، ونقطع الشىء ألول مرة اليوم

…  
األنباء اجليدة أن العرب واملسلمني 
ليسوا أقوى من اهلنود احلمر أو 

األبوريچني 
http://everyscreen.com/views/
culture.htm#ArabsAsIndoAbo

rigines   .ال  األنباء السيئة أن أحدا
اقتراح سابق لنا كتبناه  (يريد إبادهتم 

على استحياء 
http://everyscreen.com/views/
extermination.htm#Muslimles

sWorld  (  ! حنن على بعد خطوة
، مع  واحدة من عامل جديد مقدام
أنا ال .  ذلك ال يريد أحد اإلقدام عليها

، وأهنا مل تنته إال  ، نسوا بقية القصة وا پريل هاربور اليوم، ومن تذكر أفهم فائدة اختراع األسلحة إن مل تستخدم
، تالها بالضرورة استخدام أحدث وأعظم أسلحة ذلك العصر  بوضع كل ذوى األصول الياپانية ىف معسكرات عزل

،  تيقاليوم حبوزة احلضارة ما هو أفضل بكثري دقة وفتكا واقتصادية من ذلك السالح الع.  قنبلتان نوويتان:  إطالقا
بل وال تفكر حىت ىف سحب جنسياهتا من املهاجرين العرب واملسلمني أو إعادهتم .  لكنها ال تفكر قط ىف استخدامها

  . لبالدهم
، إمنا املشكلة أن ال تستخدم من القوة القدر الكاىف حلماية  ليست املشكلة أن تتعرض احلضارة خلطر حمدق

املتخلفون ينجبون وينجبون .  محايتها حجم وحقيقة اخلطر الذى يتهددها ، بل أصال أن ال يعلم القائمون على نفسها
الحظ أن تقريبا ال أحد هذه األيام يريد اهلجرة  (، وتعيش البقية الىت ال تريد هذا  ويدفعون هبؤالء للهجرة للغرب

يلقون باللوم على ، وسيظلون ملليون سنة قادمة  ، تعيش ىف فقر وختلف يزيدان شراسة يوما بعد يوم  )  ! ويفشل
، كما  ولن خيربونا قط ماذا كانوا يفعلون أصال بتلك الثروات (ألنه هنب ثرواهتم يوما  ‘ الصهيوىن- الصليىب ’الغرب 

، ذلك أهنم مشغولون بشىء آخر  لن يلحظوا قط أيضا أن الصني أو اهلند مثال مل يعودوا يلوكون تلك احلجة باملرة
  . ) ! تقنية واالقتصاد العاملينيهو جماراة ما جيرى ىف دنيا ال

األنباء اجليدة أن العرب واملسلمني ليسوا أقوى من
األنباء السيئة أن أحدا ال.   اهلنود احلمر أو األبوريچني

حنن على بعد خطوة واحدة من عامل جديد!  يريد إبادهتم
أنا ال أفهم.   ، مع ذلك ال يريد أحد اإلقدام عليها  مقدام

، ومن تذكروا راع األسلحة إن مل تستخدمفائدة اخت
، نسوا بقية  ) ٢٠٠١سپتمرب  ١١ (پريل هاربور اليوم 

، وأهنا مل تنته إال بوضع كل ذوى األصول الياپانية القصة
، تالها بالضرورة استخدام أحدث ىف معسكرات عزل

. قنبلتان نوويتان:   وأعظم أسلحة ذلك العصر إطالقا
ما هو أفضل بكثري دقة وفتكااليوم حبوزة احلضارة 

، لكنها ال تفكر قط واقتصادية من ذلك السالح العتيق
.   ىف استخدامها
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، لو كان واردا هبا من األصل   العقائد ال تصبح عقائد
هذا ما جيعل من بن الدن اإلسالم .  فكرة التكيف

إذن الدائرة .  ‘ تكيفى  ’، ومما عداه إسالم مصطنع  الصحيح
هو جمموعة مطلقات ولو أخذه  -أى دين- ، والدين  مفرغة

أتباعه على حممل اجلد لتحولوا لسفاحني يسفكون دماء كل 
،   واإلرهاب لن ينته حبرب أو اثنتني . من عداهم من البشر

، ونفضل  وهو نفسه كلمة ال نشجع استخدامها كثريا
.  األشياء مبسمياهتا احلقيقية كالدين أو رمبا اإلنسانيةتسمية 

،  على األقل لو أصررت كما اجلميع على تعريف للكلمة
فاإلرهاب حقا هو حماولة املتخلفني الضعفاء فرض أچندهتم 

اإلرهاب ليس اهلجوم .   على اآلخرين بالقوة أو حىت بدوهنا
املهاجم  اإلرهاب يتحدد بالزى الذى يرتديه.  على املدنيني

نفس األفعال لو أتى هبا املتقدمون .  ال الذى يرتديه الضحية
، ال يكون امسها  ذوى اجليوش اهلائلة ضد رافضى التقدم

من هذا مثال إذا ما .  ، إمنا عصرنة إرهابا ىف هذه احلالة
ل إجياىب بل وواجب ، فهو فع مورس من دول احلضارة لترهيب السكان األصليني للبالد املتخلفة هبدف نشر احلضارة

، وقررت محل ولو  أما لو كنت ترتدى زيا شيوعيا مهترئا أو جلبابا عربيا أو حجابا إسالميا.   ال جيب التقاعس عنه
استخدام السالح النووى اإلسرائيلى ىف قتل عشرات املاليني :  بعبارة أكثر وضوحا.  جمرد سكني فأنت إرهاىب تلقائيا
، بينما إلقاء حجر من طفل فلسطيىن على دبابة إسرائيلية هو  وحتديث وخلق رفيع من الشعوب احمليطة هو حضارة

  ! فعل إرهاىب جمرم جيب أن يقابل بالبطش الفورى ىف املوقع
املعيار ىف مشروعية ببساطة 

، أو مبعىن ال   اإلرهاب هو احلضارة
، وهل أنت  التقنية:  حيتمل االلتفاف

واإلبادة نفسها .  منتج أم مستهلك هلا
ىف املقابل فعل مشروع إذا ما جاءت 

املتحضرين منتجى التقنية ضد من 
هذه ال .  الشعوب الرافضة للتقدم
اجلديد فقط .  تسمى إرهابا إمنا عصرنة

، أن أصبحت هذه مسألة  بعد اليوم
  . حياة أو موت

Devouring: 
Yathrib Locusts! 

The Only Response We Should Consider Today: 
An Islamic Hiroshima. Just Should Be Much Bigger than 15 Kilotons! 
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نقصد أيضا أن اإلرهاب الصادر من املتخلفني لن ينتهى أبدا ألنه ذاتى التوالد طاملا هناك شعوب فقرية مهزومة ال 
، وتبحث ىف القومية أو الدين أو الشيوعية أو أيا ما كان عن مصدر لكرامة مزعومة  ف أن العيب فيهاتريد أن تعتر

، وليس ألى سبب  تتداعى حتت وطأة عبيدها -كل حضارة-احلضارة :  والنتيجة دائما أبدا واحدة ىف كل مرة.  هلا
والقوة تصلح حلل .  ت يتكرر اليوم حرفا حبرفإن نفس سيناريو االمپراطورية الرومانية بل وكل االمپراطوريا.  آخر

.  ، إال مشكلة واحدة هى أن حيجم أصحاهبا عن استخدام القدر الضرورى منها أى مشكلة ىف الطبيعة بل والكون
هل كنا لنضحى بكهرباء إديسون وحباسوب ڤون نيومان :  األسئلة القاعدية تطرح نفسها اآلن من جديدإن 

، جملرد أن اهلنود احلمر كانوا أصحاب حق أصليني ىف  وهببوط أرمسترونج على القمروبچيينات واتسون وكريك 
، وبالتاىل مل تكن لتصح إبادهتم مهما رفضوا  ، ويرون ويرى بعضنا بالتاىل أهنم أصحاب حق أبدى ىف أرضهم أمريكا
  ؟ املستقبل

، كنا  ىف الستينيات والسبعينيات
، نطيل شعورنا  حنن أبناء املدن املصرية

ونرتدى املالبس الضيقة والقمصان 
، ونعاكس الفتيات على   املفتوحة

النواصى فترددن عادة املعاكسة بأحلى 
كنا نعترب أنفسنا املتنورين .  منها

، وبالنسبة لنا كان املثال  املتفتحني
الكالسى للبشر ضيقى األفق شديدى 

هؤالء الذين .  العناد هم أبناء الصعيد
،  ميارسون أشياء غبية ال معىن هلا

كالثأر الدموى أو عدم إظهار زوجاهتم 
أو بناهتم للضيوف أو حترمي األبناء 

التليڤزيون دخول السينما أو مشاهدة 
واألسوأ أنه ال ميكن بأى حال .  إخل…

اليوم كربنا واكتشفنا أن عقلية اهلنود احلمر الىت ال حل هلا بغري .  من األحوال تليني أدمغتهم األصلب من الصلب
جيل -، مبن فيهم ذلك اجليل  ، بل أن كل العرب واملسلمني صعايدة ، ال توجد ىف جنوب مصر وحده اإلبادة

أو كما قلنا ىف حتليل سابق .  نفسه -لشوارعمعاكسات ا
http://everyscreen.com/views/culture.htm#Identity الشرف والتقاليد واهلوية إىل آخر  املكون الثقاىف ،

  . ، يفوق عندنا أى شىء ىف األمهية مبا فيه احلياة املادية نفسها هذا اهلراء
األرجح أن يظل قادة .   ، ناهيك عن أن يفهم ال يرى وال يسمع ، لكن أحدا  ، إهنا نفس القصة القدمية باختصار

يظلون ىف غيبوبتهم يتشدقون بألفاظ  -القادة الذين تأتينا هبم آلية التدمري الذاتى املسماة صناديق االنتخاب- الغرب 

اإلرهاب يتحدد.  اإلرهاب ليس اهلجوم على املدنيني
ال.   املهاجم ال الذى يرتديه الضحية بالزى الذى يرتديه

.  ، فقط يوجد تقدم وختلف  معىن تقريبا لكلمة إرهاب
استخدام السالح النووى اإلسرائيلى ىف قتل عشرات
املاليني من الشعوب احمليطة هو حضارة وحتديث وخلق

، بينما إلقاء حجر من طفل فلسطيىن على دبابة رفيع
ب أن يقابل بالبطشإسرائيلية هو فعل إرهاىب جمرم جي

 !  الفورى ىف املوقع
تعريف اإلرهاب لو شئت هو حماولة املتخلفني الضعفاء

أما.  فرض أچندهتم على اآلخرين بالقوة أو حىت بدوهنا
اإلبادة نفسها فهى فعل مشروع إذا ما جاءت من
.  املتحضرين منتجى التقنية ضد الشعوب الرافضة للتقدم

اجلديد فقط بعد اليوم.  عصرنةهذه ال تسمى إرهابا إمنا 
، أن أصبحت هذه مسألة حياة  ) ٢٠٠١سپتمرب  ١١ (

. أو موت
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ن أهنا وليست ، معتقدي ، مستهلكة لدرجة مل تعد تثري حىت الضحك القدمي  على شاكلة الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
وسيظلون حياربون بامسها إىل ما ال هناية سواء ىف البوسنة وكوسوڤو أو ىف كل مكان .  التقنية هى تعريف احلضارة

، دون أن يعلموا أهنا هى حتديدا دائما  ألهداف قصرية النظر أو حىت أحيانا جملرد خدمة شعارات أخالقية حمضة خرقاء
دع جانبا أهنا ىف مجيع هذه احلاالت حاربوا وال يزالون حياربون .  طوريات واحلضاراتوأبدا البداية الهنيار كل االمپرا

.  إخل…، أو بالضغط على نظم احلكم الىت حتارهبا  ، سواء بقواهتم املسلحة املباشرة كتفا بكتف مع بن الدن ورجاله
، ومثال الثانية   وسنة وكوسوڤوأفجانستان والبىف  اإلسالمى-االنتصارات الساحقة للحلف الغرىبومثال األوىل 

،  صحيح كل الدنيا تكره وحتتقر األرثوذوكس (املساملة املغلوبة على أمرها لبطشهم  ماسيدونيارضوخ حكومة 
لكنهم على األقل كانوا اجلبهة الوحيدة الىت حاولت ىف كل العقود األخرية وقف الزحف اإلسالمى مطلق الظالمية 

؟ ما أعلمه أنه حىت صباح اليوم كان  فعل الغرب العلماىن أو الپروتستانىت مقابل هذاماذا .  على احلضارة الغربية
جنود األطلنطى يضحون بدمائهم ىف ماسيدونيا 

http://everyscreen.com/views/extermination.htm#IslamicPopulation  من أجل محاية ونصرة أتباع
، بعد أن فعلوا بقيادة أمريكا  ن سلوبودان ميلوسوڤيتش ىف الهاى، وأنه حىت صباح اليوم ال يزالون حياكمو بن الدن

املستحيل للتأكد من معاقبته على تطاوله الكبري مبحاولة وقف زحف جحافل جيوش بن الدن لالستيالء على كل 
 املتخلف العلمانية للرضوخ ملطالب احمليط الديىن إسرائيلأو مثاهلا أيضا الضغوط الغربية املتواصلة على .  ) أوروپا

،  كاجلزائرأو الفاشل كتركيا ، أو الضغوط على الدول العلمانية ذات املاضى اإلسالمى سواء الناجح منها   احمليط هبا
فلم ُيثن زعماء الغرب عن اهلب لعون  الشيشانأما ىف .  مصرمثل  extirpationistأو حىت الدول األقل استئصالية 

هتديد :  ، سوى شىء واحد فقط  م واملخلص مستر أسامة حممد الدنحليفهم األكرب واألعظم وصديقهم الدائ
  ! باستخدام السالح النووىڤالدميري پوتني شخص امسه 

قلناه هذا ليس كالما جديدا بل 
من قبل 
http://everyscreen.com/vie
ws/extermination.htm#Mus

limlessWorld   : إن روما تتعرض
اآلن للغزو األخري من جانب 

، وترسل فريق إطفاء  جحافل العبيد
نيو يورك متومسة فيه صد اهلجوم 

، هذا  وإنقاذ كل احلضارة الغربية
ىف وقت مل تعد جتدى فيه مثل 

أو تضحياهتم بطوالهتم الفردية 
بينما احلقيقة أن قادة .  اخلارقة نفعا

، إال فقط باختراع تقنية  ، وبأن التقنية ال جيب وال ميكن أن هتزم روما مل يعودوا يؤمنون حقا مبا لديهم من حضارة

‘Given the ignorance of Western leaders of the real religious dangers, the rest of our civilization will 
never come too late!’ 

[Later in April 8, 2002 New York Times section A Nation Challenged was honored later with a Pulitzer Prize for 
Public Service Journalism. This photo was a part of it]. 
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ال  ، والسبب ، إهنم حضارة ىف سبيلها لالهنيار بعبارة أخرى أبسط.   ، وليس هبجمات ظالمية ورجوعية أكثر تقدما
  . غباء قادهتا:  أكثر وال أقل

إن بيل كلينتون ال خيتلف كثريا عن 
ىف اعتزازه  ماركوس أوريليوس

باكتشافاته اإلنساجنية امللهمة 
.   الدميوقراطية املدهشة ‘  تهتأمال ‘و

وكالمها ال خيتلف كثريا عن چورچ 
ىف كوهنم ال يفعلون  بوش چونيور

سوى نصرة عبيد ال حياولون هم فهم 
، أو أهنم ممن   شىء عن أچندهتم اخلفية

يتلقون عادة تعليماهتم من السماء 
، وال يعترفون بأى ملكوت  وحدها
، وتأكيدا لن يقفوا عند أى  أرضى

  . محراء يوماخطوط 
…  

اهلجرة العربية للغرب بدات باملسيحيني الباحثني عن
جمتمعات علمانية نظيفة أو عن البحث العلمى أو احلرية

مث بدأ يهاجر كل املسيحيني آخذين معهم.  اجلنسية
كنائسهم وقساوستهم األرثوذوكس ذوى القلونسات

م البدائية الىتواجلالبيب السوداء الكئيبة وديانته
تستخدم البخور لطرد األرواح كما ىف عصور ما قبل

، ومل يسمع عنه أو يشم رائحته الغرب إال على  التاريخ
اآلن حتول األمر لزحف إسالمى يأتى أفواجا من.  أيديهم

، حامال ألوية التكفري واجلهاد ومعدالت  كل فج عميق
وة كل، وال يرضى بأقل من هنب ثر من اإلجناب فاحشة

تلك البالد وإسقاط نظمها وقيمها وإرضاخها لشريعة
 . الذمة واجلزية

هؤالء وأولئك.  ىف كل اللغات هجرة تعىن ترك
هذا.  هذه ليست هجرة.   يأخذون معهم كل شىء

! غزو
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؟ البعض يقول لك إن أحوالك  قل ماذا تفعل لو أنت مكان أبطال طائرات اليوم
، حاول أن حتكم حياتك حكما صاحلا تعتمد فيه على العلم واملنطق وتكافح  بائسة

ال جتهد -١:  ، والبعض يقول لك ما يلى باستماتة من أجل التنمية واالقتصاد السليم
، فقط طبق الفريضة حل والطاحل ونظريات االقتصاد املعقدةنفسك ىف احلكم الصا

اهللا سينصرك -٢،   ، فبالتأكيد ال ميكن أن يكون هناك أفضل منه ، شرع اهللا الغائبة
، فساللتك ليست جديرة فقط  ساعتها وسيفتح لك العامل كما فعل مع الذين من قبلك

استعباد كل العامل وسلب كل، بل أحق اهللا هلا حكم و  بتحريرك من استعمار اآلخرين
، بل تكليف إهلى عليك أن تبذل دمك هذا ليس حقا فقط -٣،   ما بىن دون جهد
، فعلى  ، ستكافأ عنه إن مل يكن بنعيم الدنيا واآلخرة ، امسه اجلهاد وروحك من أجله
 .  ، وكلتامها تستحق املخاطرة ىف حد ذاهتا  األقل هبذه األخرية
، وإما  ، إما نعيم الدنيا واآلخرة أحدمها أو كالمها  واجلزرة، العصا  اإلجابة معروفة

إجابة اخترعها حممد يوم.  العبودية واجلزية والقتل على يد من آمنوا حقا بالوعد احلق
، فإذا به يدخل للقاموس كلمة مرتزقة ألول مرة  يوم واجه ذات السؤال يوما

ترجع للقرن الرابع عشر ومن تصحيح هنديه للموسوعة الربيطانية الىت تقول إهنا (
، وبعد أن فشلت الدعوة خببطة عبقرية غري مسبوقة من نوعها.   ) اختراع اإلسپان

باحلسىن والوعد بنعيم اآلخرة وحده ىف إدخال أكثر من حفنة تعد على األصابع ىف
، أن  ، إذا بعقله اجلهنمى يتفتق عن فكرة مل تعرفها اجليوش قط من قبل الدين اجلديد

أصبح كل مقاتل حتت راية الدين اجلديد.  لت لكم الغنائم ومل حتل ملن قبلكمأح
مشروعا استثماريا قائما بذاته يرفع السيف بيد وحيصد الذهب والشقراوات باليد

، حتولت اجليوش ألول مرة ىف التاريخ خببطة عبقرية غري مسبوقة من نوعها.  األخرى
وينظمها تنظيم مركزى بطاش امسه اإلسالم ، فقط جيمعها لتعاونيات فردية مستقلة

، طبعا من أجل أهداف كبرية أبعد من رؤية أصحاب املشروعات ونىب اإلسالم
! الصغرية

، فإن ال عذر لكلينتون أو غريه أن فتحوا  رمبا كان ألوريليوس عذره إن مل يتنبأ بسقوط أول إمرباطورية عظيمة
أو أرسل جنوده لنصرة املتدينني املسلمني )   !  تصور-كما يسمونه رمسيا  ( ‘ عشوائيا ‘أبواب اهلجرة ملن هب ودب و

، إذا كانوا نسوا فعال شيئا حديثا للغاية  لكن هل ميكن أن جيدى تذكري حكام الغرب بعرب التاريخ.  ىف كل مكان
، بل على العكس هم  أصال الواقع أن التعلم شىء ال يعنيهم.  كلعبة السادات مع اجلماعات الدينية والىت انتهت مبوته

، جملرد إثبات نظريات بائدة إنسانية رجعية   ملهمون مغرورون تستهويهم بشدة مثل هذه األالعيب ذاتية التدمري
  . ومعادية للحضارة عن الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

هؤالء .  املسلمنيإن اليسار العاملى حني يتحدث عن األسباب االجتماعية لإلرهاب يالعبنا ذات لعبة األخوان 
إهنا .  وأولئك يقولون لنا ابنوا جمتمعا اشتراكيا وسيختفى اإلرهاب ، يقولون لنا سلموا لنا السلطة وسيختفى اإلرهاب

أو أن عليه أن خيتار دوما بني  ، وكأن كل تراث احلداثة ميكن أن يستسلم هلم ،  عينها لعبة االبتزاز وىل الذراع
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مقدسة قرآنية چيينية ترمجت إىل نصوص فقط هى أسباب  ، أسباب اجتماعية لإلرهاب ليست هناك.  الرمضاء والنار
لسنا ىف حاجة للفقر املدقع حىت .  تبيح القرصنة وقطع الطريق واستحالل واسترقاق شعوب األرض ، وغري قرآنية

باملزيد ىف هذا سنخوض  [شعوب كثرية عانت وتعاىن الفقر املدقع ومل تلجأ أبدا لإلرهاب  ، نصبح قطاع طرق
  . ]  باألسفل

املؤكد حىت أهنم جيهلون أو 
يتجاهلون أن فقط البعد اجلنسى وحده 

وهذا  . تفسري ما حدث اليومكاف ل
، وليس فرضا  كالم تسمعه آذاننا يوميا

فاملهاجرون عندما .   جدليا أو أكادمييا
يروعهم مجال شقراوات الغرب 

، يكون أول شىء خيطر  بعيدات املنال
بباهلم أهنن موعودات هلم مملوكات 
ألمياهنم حبكم الشريعة إن هم أرضخوا 

من هنا .   الغرب حلكم اإلسالم
، الذى  حولون لإلسالم املتشدديت

خيذهلم بدوره بالنسبة لشقراوات أوروپا 
، وحييلهم إىل شقراوات  وأمريكا
، الشىء الذى يعشقه العرب منذ بدء  ‘ الشامل والدائم ’، ومن هنا تكون العمليات اإلنتحارية هى احلل  اجلنة
  . الكون

، حاول أن حتكم حياتك  يقول لك إن أحوالك بائسة ؟ البعض قل ماذا تفعل لو أنت مكان أبطال طائرات اليوم
، والبعض يقول لك  حكما صاحلا تعتمد فيه على العلم واملنطق وتكافح باستماتة من أجل التنمية واالقتصاد السليم

، شرع  ، فقط طبق الفريضة الغائبة ال جتهد نفسك ىف احلكم الصاحل والطاحل ونظريات االقتصاد املعقدة -١:  ما يلى
اهللا سينصرك ساعتها وسيفتح لك العامل كما فعل مع الذين  -٢،  ، فبالتأكيد ال ميكن أن يكون هناك أفضل منه اهللا

، بل أحق اهللا هلا حكم واستعباد كل العامل  ، فساللتك ليست جديرة فقط بتحريرك من استعمار اآلخرين  من قبلك
،  كليف إهلى عليك أن تبذل دمك وروحك من أجله، بل ت هذا ليس حقا فقط -٣،  وسلب كل ما بىن دون جهد

، وكلتامها تستحق املخاطرة ىف  ، فعلى األقل هبذه األخرية ، ستكافأ عنه إن مل يكن بنعيم الدنيا واآلخرة امسه اجلهاد
  . حد ذاهتا

اجلزية والقتل على ، وإما العبودية و ، إما نعيم الدنيا واآلخرة أحدمها أو كالمها ، العصا واجلزرة اإلجابة معروفة
، فإذا به يدخل للقاموس كلمة  إجابة اخترعها حممد يوم يوم واجه ذات السؤال يوما.  يد من آمنوا حقا بالوعد احلق

تصحيح هنديه للموسوعة الربيطانية الىت تقول إهنا ترجع للقرن الرابع عشر ومن اختراع  (مرتزقة ألول مرة 

إن اليسار العاملى حني يتحدث عن األسباب االجتماعية
هؤالء.   لإلرهاب يالعبنا ذات لعبة األخوان املسلمني

،  يقولون لنا سلموا لنا السلطة وسيختفى اإلرهاب
وأولئك يقولون لنا ابنوا جمتمعا اشتراكيا وسيختفى

وكأن ، وىل الذراعإهنا عينها لعبة االبتزاز .  اإلرهاب
أو أن عليه أن ، كل تراث احلداثة ميكن أن يستسلم هلم

ليست هناك أسباب.  خيتار دوما بني الرمضاء والنار
چيينية ترمجت إىلفقط هى أسباب  ،  اجتماعية لإلرهاب

تبيح القرصنة وقطع ،  مقدسة قرآنية وغري قرآنيةنصوص 
نا ىفلس.  الطريق واستحالل واسترقاق شعوب األرض
شعوب ، حاجة للفقر املدقع حىت نصبح قطاع طرق

.  كثرية عانت وتعاىن الفقر املدقع ومل تلجأ أبدا لإلرهاب
املؤكد حىت أهنم جيهلون أو يتجاهلون أن فقط البعد

 !  اجلنسى وحده كاف لتفسري ما حدث اليوم
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، وبعد أن فشلت الدعوة باحلسىن والوعد بنعيم اآلخرة وحده ىف   ة من نوعهاخببطة عبقرية غري مسبوق.  ) اإلسپان
، إذا بعقله اجلهنمى يتفتق عن فكرة مل تعرفها اجليوش قط  إدخال أكثر من حفنة تعد على األصابع ىف الدين اجلديد

يد مشروعا استثماريا أصبح كل مقاتل حتت راية الدين اجلد.   ، أن أحلت لكم الغنائم ومل حتل ملن قبلكم من قبل
،  خببطة عبقرية غري مسبوقة من نوعها.  قائما بذاته يرفع السيف بيد وحيصد الذهب والشقراوات باليد األخرى

، فقط جيمعها وينظمها تنظيم مركزى بطاش امسه   حتولت اجليوش ألول مرة ىف التاريخ لتعاونيات فردية مستقلة
  ! داف كبرية أبعد من رؤية أصحاب املشروعات الصغرية، طبعا من أجل أه اإلسالم ونىب اإلسالم

كل هذا حدث وحيدث دون أن .  هذا هو اإلسالم
يتنبه إليه إال قلة قليلة سرعان ما ترفع ىف وجهها فزاعة 

اهلجرة العربية للغرب بدات .  ) يةالعنصر (العرقية 
باملسيحيني الباحثني عن جمتمعات علمانية نظيفة أو عن 

مث بدأ يهاجر كل .  البحث العلمى أو احلرية اجلنسية
املسيحيني آخذين معهم كنائسهم وقساوستهم 
األرثوذوكس ذوى القلونسات واجلالبيب السوداء 

خور لطرد الكئيبة وديانتهم البدائية الىت تستخدم الب
، ومل يسمع  األرواح كما ىف عصور ما قبل التاريخ

اآلن .   عنه أو يشم رائحته الغرب إال على أيديهم
، حامال ألوية التكفري واجلهاد ومعدالت من اإلجناب  حتول األمر لزحف إسالمى يأتى أفواجا من كل فج عميق

ىف .  مها وقيمها وإرضاخها لشريعة الذمة واجلزية، وال يرضى بأقل من هنب ثروة كل تلك البالد وإسقاط نظ  فاحشة
وقطعا !   هذا غزو.  هذه ليست هجرة.  هؤالء وأولئك يأخذون معهم كل شىء.  كل اللغات هجرة تعىن ترك

  . ستتداعى روما يوما حتت وطأة كل هؤالء العبيد
انفجارة اليوم تأتى من جيل مل تربه تعاليم االسالم 

، بل جيل أفهمتموه أنتم الغرب أن  الدموية وحدها
، وبأشياء امسها الدميوقراطية  كل البشر متساوون

بالنسبة هلم اجلهاد وحكم كل .  وحقوق اإلنسان
العامل هو احملك الوحيد الختبار تلك املساواة وهذه 

أنا ال ألوم تعاليم اإلسالم فيما ،   بصراحة.  الشعارات
،  ، قدر ما ألوم الثورة الفرنسية حدث اليوم

  .  وخضوعكم الذليل أمام شعاراهتا الدمياجوچية
، وكان  إن ما حدث اليوم يظل كارثة غري مربرة

لكن الغرب هو الذى .  من الواجب تفاديها بالكامل

تأتى)   ٢٠٠١سپتمرب  ١١ (انفجارة اليوم 
من جيل أفهمتموه أنتم الغرب أن كل البشر

، وبأشياء امسها الدميوقراطية متساوون
بالنسبة هلم اجلهاد وحكم.   وحقوق اإلنسان

كل العامل هو احملك الوحيد الختبار تلك
، أنا ال  بصراحة.  لشعاراتاملساواة وهذه ا

ألوم تعاليم اإلسالم الدموية فيما حدث
،  ، قدر ما ألوم الثورة الفرنسية  اليوم

وخضوعكم الذليل أمام شعاراهتا
 .  الدمياجوچية

الكثريون يأملون ىف تعايش بني احلضارة
ما مل، لكن الواقع البسيط يقول إنه   والدين

تقض احلضارة على الدين فسيقضى الدين
 . على احلضارة

، وعقائد التوحيد  الدين شىء شرير للغاية
، أبشع أسلحة دمار ، واإلسالم خاصة عامة

وما حدث هذا.  كتلى عرفتها البشرية
) ٢٠٠١سپتمرب  ١١ (الصباح الكئيب 

جيب أن يكون البداية الستئصال كلمة الدين
 . جذريا من كوكبنا
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احلقيقة أننا .   جأ هلم باسم تلكما الدميوقراطية وحقوق اإلنسانمتادى ىف محاية هؤالء اإلرهابيني ودعمهم وكفالة املل
أن احلضارات ىف حاجة لقوى  - جزئيا على األقل-، فلو كان من املمكن قدميا احملاجة  ىف غىن أصال عن مناقشة كهذه
حىت لو كان هذا .  ذا، وأهنا بعد ذلك قد ال متلك القوة الكافية إلبادهتم عندما حتتاج هل العبيد كى تبىن امپراطورياهتا

، فإننا لسنا حباجة له باملرة ىف  ، وهو ليس كذلك إمنا العمى أو وهن القلب لبعض قادة االمپراطورية التحليل صحيحا
، كذلك فإن اإلبادة مل تكن  الكثيفة- الشغالة- التقنيات احلديثة واألمتته الكاملة تلغى احلاجة للقوى.  عصرنا احلاضر

  . رخص ىف أى وقت مضى مما هى عليه اآلنأسهل وال أدق وال أ
، وإن مل نقتلكم اليوم فسوف  ، السبب الوحيد ألنكم قتلتموننا اليوم هو أننا مل نقتلكم باألمس أعزاؤنا املتدينون

، لكن  الكل كان حيلم بتعايش سلمى بني الدين واحلضارة.  ال مفر من أحد األمرين.  تواصلون بالتأكيد قتلنا غدا
، وخطأ دعاة التعايش  أنتم الڤريوس أنتم السرطان.   ، وقليلون جدا من فهموا هذه احلقيقة ان يقول غري هذاالواقع ك

.  أهنم طاملا حاولوا أن يبيعوا لنا فكرة أن الڤريوس والسرطان ال ميكنه قتل الكائن احلى بسبب أنه أصغر منه حجما
،  ، وعقائد التوحيد عامة الدين شىء شرير للغايةساطة إن ، تقول لنا بب خربة التاريخ وخربة هذا الصباح الكئيب

وإنه ما مل يتم استئصال كلمة الدين جذريا فسوف ،  ، أبشع أسلحة دمار كتلى عرفتها البشرية  واإلسالم خاصة
،  فعل هذا ىف العمارنة.  ، ويلف العامل كله بعصور ظالمه يتحايل ويلتف حىت يقضى على العلم واحلضارة واألمل

، وليس لدينا شك أن  ، واآلن يفعله ىف نيو يورك ، وفعله ىف احلروب الدينية الىت مل تتوقف أبدا فعله ىف روماو
هذا .   ، ولن تكف أبدا على حتريضكم ضد حضارتنا وضد أية حضارة ىف أى عصر آهلتكم هى الشيطان األعظم

حقائق وقوانني الطبيعة والكون البسيطة  ، بل هو  ليس تعسفا وال ولعا بالدماء سواء من طرفنا أو من طرفكم
، لكن جيمعنا  أشياء كثرية تفرقنا.  ببساطة حنن نشارككم الرأى ىف أن ال بد أن يقتل أحدنا اآلخر.  والقاعدية للغاية

  . السخرية من سذاجة أولئك التوفيقيني الطيبني مرهفى القلوب:  شىء واحد
وخرباته الطويلة آرييل شارون نذ الصباح لكل ما يبدر عن رغم أن كل آذان الغرب باتت مفتوحة بشدة م 

، إإل أنه ال ميكن توقع  ىف نظرهمأحكم رجل على وجه األرض ، والذى أصبح فجأة  املدهشة ىف تصفية اإلرهاب
، هو أن تلقى أمريكا بعد أن تتروى بشدة جدا  وكل ما أقدر ختيله ىف هذا الوقت املبكر بعيد الكارثة.  الكثري
وهى الصواريخ .  ، فوق أفجانستان ، بعض صوارخيها العابرة الباهظة ذات املليون دوالر وزائد لكل منها عادةكال

املفارقة هنا أن تكلفة قتل الفرد باستخدام طريقة كهذه ال تقل  (الىت نعلم ويعلمون أفضل منا أهنا ال تفعل شيئا يذكر 
أال من علم  ؛ ، أى أضعاف مضاعفة ملا أنفق عليه طيلة حياته املتخلفة ألف دوالر للفرد ١٠٠ىف أفضل احلظوظ عن 

، وسيظل  بعدها سوف ينسى اجلميع املوضوع.  ) ! ؟ ةثالقتصاديات اإلبادة يا أصحاب العلوم والتقنيات احلدي
املسلمون وذوو األصول العربية يقيمون كما هم ىف أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وغريها ويتمتعون جبنسياهتا 

اء ويقنع عشرات أخرى باعتناق عقيدة اإلسالم ، ينجب الواحد منهم عشرة أبن هذا إن مل يتزايدوا بالطبع (ومواردها 
نفسه وليس ابنه العريس اجلديد أو حفدته من هذا   (، كلها إىل يعود لنا بن الدن   ) ومن بعدها بقليل عقيدة اجلهاد

، وفكرة يوحى هبا  ، يعود ليس بأقل من شحنة زاخرة من القنابل النووية أو الكيماوية يدوية الصنع ) االبن أو غريه
ماركة  ‘ البمب ’، والنتيجة فتك سهل مادى ومعنوى ورمزى يفوق  طوطى ملهم آخر يتلقى رسائله من السماءب



٢٠ 

أيضا هذا مما قلناه من قبل .  آالف املراتتوماهوك 
http://everyscreen.com/views/extermination.htm#MuslimlessWorld   فاملهم أن ىف البمب أو أيا ،

،  ، إىل أن توقظهم ضربة جديدة أعنف  الغرب الذهاب لنوم ببال مستريح لليلة أو ليلتنيما كان أنه يتيح لقادة 
،  )  نقصد العرب واملسلمني زائد فلول الشيوعية  (أما احلل اجلذرى املتمثل ىف إبادة التخلف واملتخلفني .   وهكذا

، فهذا   )  واجلمهوريات فرنسانقصد صعودا حىت الوصول ألم كل الشيوعيات  (ومن هم وراء التخلف واملتخلفني 
  . خارج احلسابات األمريكية على طول اخلط

، فإن   كأى شيوعى ىف الدنيا
بيلل كلينتون كان يؤمن بأنه 
باستثناء حفنة من األشرار تسمى 
بالرأمساليني فإن كل بىن البشر هم 

من هنا .  متحابني مالئكة أطهار
أصدر باسم الدميوقراطية وحقوق 
اإلنسان واألخوة البشرية قانونه 

 ١٩٩٦سيئ السمعة من سنة 
الذى غل يد االستخبارات ىف 
مالحقة القوى املعادية للحضارة 

، وبامسها  داخل وخارج أمريكا
جيش جيوش أمريكا والنيتو 
لتمكني أسامة بن الدن وشركاه 

ن م)  يوسف القرضاوى (
، كما تركهم ميرحون ما  البلقان

شاء هلم ىف أفجانستان واليمن 
، وغري هذه وتلك كثري من التوجهات واألوضاع الىت أقل ما يقال إهنا هيأت متاما  والصومال ناهيك عن بالد الغرب

  . األرضية هلجوم اليوم اهلائل
لكن سيظل .  لكل حادث حديث، أو قل  ؟ لننتظر ونرى بوش أفضل ولو قليال.  هل سيكون چورچ دبليو

خطبة واحدة من أى حاكم عرىب أو غري عرىب ىف شبابه هامجت :  املعيار الذى يتبناه موقعنا خمتلفا دائما أبدا
سپتمرب  ١٢اإلمپريالية أو الصهيونية هى مسوغ كاف متاما لقصف هذه العاصمة نوويا وعلى الفور غدا األربعاء 

  ! صباحا بالتوقيت احمللى لكل منهادقيقة  ٤٦الساعة الثامنة و ٢٠٠١

، فإن بيلل كلينتون كان يؤمن بأنه كأى شيوعى ىف الدنيا
باستثناء حفنة من األشرار تسمى بالرأمساليني فإن كل بىن

من هنا أصدر باسم.   البشر هم مالئكة أطهار متحابني
البشرية قانونه سيئ الدميوقراطية وحقوق اإلنسان واألخوة

الذى غل يد االستخبارات ىف ١٩٩٦السمعة من سنة 
،  مالحقة القوى املعادية للحضارة داخل وخارج أمريكا

وبامسها جيش جيوش أمريكا والنيتو لتمكني أسامة بن الدن
، كما تركهم من البلقان)  يوسف القرضاوى (وشركاه 

لصومال ناهيكميرحون ما شاء هلم ىف أفجانستان واليمن وا
، وغري هذه وتلك كثري من التوجهات  عن بالد الغرب

واألوضاع الىت أقل ما يقال إهنا هيأت متاما األرضية هلجوم
 .  اليوم اهلائل

خطبة واحدة من أى:  املعيار الذى يتبناه موقعنا خمتلف
حاكم عرىب أو غري عرىب ىف شبابه هامجت اإلمپريالية أو

متاما لقصف هذه العاصمة نوويا الصهيونية هى مسوغ كاف
الساعة الثامنة ٢٠٠١سپتمرب  ١٢وعلى الفور غدا األربعاء 

! دقيقة صباحا بالتوقيت احمللى لكل منها ٤٦و
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بتاع  (ما حدث صباح اليوم يسمى بأول دم  ،  بني القبائل
ما تعنيه كلمة أول دم من وهم يعلمون جيدا .  )  !  رامبو

حنن ىف عربستان .  انفتاح بوابات جحيم االنتقام
وال يعوزنا فهم  ، نقدر معىن هذا ، قبائل بدوية ، وإسالمستان

لكنكم ىف الغرب أبناء مدن وال .  تداعيات وتبعات ما حدث
ونسيتم أن مركز التداول  ، تعرفون حىت أن هذا ليس أول دم

وكذا سفاراتكم  ،  إسالميا من قبل العاملى هو عينه قد فجر
  . ومل تفعلوا شيئا سوى إطالق بعض البمب ، ومدمراتكم

، بل  احلقيقة أن هؤالء احلكام مل يلقوا خطبة ىف الشباب
عاشوا ويعيشون حياة كاملة حيلمون وخيططون ويتآمرون من 
أجل يوم يقهر فيه املعسكر الشيوعى أو البعث العرىب أو 

بل احلقيقة .  أمريكا والرأمسالية واإلمپرياليةالصحوة اإلسالمية 
األبعد أن كفانا حىت من هزل قناة اجلعرية الىت تصور الشعوب 
مالئكة أبرارا واحلكام وحدهم أشرارا آمثني هبطوا علينا من 

، هذا إن مل تكن تذهب ضمنا وأحيانا علنا لتمييز  املريخ
دئ والصامدة حكام الرفض بالذات كاألقلية املثالية ذات املبا

ولعلنا ىف حل ىف مثل هذا .  ىف وجه الغزو اإلمپرياىل الصهيوىن
اليوم الرهيب من تكرار كالم قدمي 
http://everyscreen.com/views/politics.htm#Ganz

oury  أو قدمي جدا
http://everyscreen.com/views/culture.htm#Nagu

ibMahfouz ورة هى لنا أن ما يقال عنها عندنا شعوبا مقه
لو حكامها تنميون ختذهلم عند أول .  ىف الواقع شعوب حقرية

، ولو شعاراتيون حتريضيون تسري وراءهم بالروح بالدم   ناصية
بالطبع يقمعها .  ، هناية املوت واخلراب للجميع حىت النهاية

احلكام األيديولوچيون باسم العروبة أو االشتراكية أو 
لها لو نالت قسطا من احلرية ، لكن انظر ما هو رد فع اإلسالم

إهنا تتركه :  ىف ظل نظام تنموى متحضر يؤمن باالقتصاد احلر
، إن مل نقل ىف تونس   هذا ما نراه اآلن ىف مصر والسعودية واخلليج.  وجترى وراء أصحاب الشعارات من جديد

  ! ني أصال، أما الشعوب املتحضرة احلقيقية فال تسمح بظهور مثل هؤالء احملرض واألردن أيضا

 
 

 
Today’s Attack Was not the First Islamic Attack on Twin Towers! 

(February 26, 1993 Story Covered in 
http://everyscreen.com/views/extermination.htm#MuslimlessWorld

and in http://everyscreen.com/views/civilization.htm) 
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السؤال الذى يبقى كطعنة متزق 
إن أمريكا الىت تعرضت للهجوم :  القلب

اليوم هى حضارة عظيمة تقدم لنا ولكل 
العامل منتجات آى ىب إم وفايزر 
ومايكروسوفت وإنتل والناسا وهولليوود 

،  ، وتبىن املزيد واملزيد كل يوم واإلنترنيت
ملسلمون جمرد قراصنة بينما العرب وا

يقطعون الطرق وال ميلكون سوى القتل 
، وال  واخلراب وهدم ما بناه غريهم

يستحقون الوجود على وجه األرض 
وال تقل ىل إن من فعلوا .  للحظة بعد اليوم

  . رية، بل هم التعبري املثاىل متاما عن طبيعة ثقافتنا وعقليتنا وهزميتنا احلضا  هذا اليوم هم قلة منحرفة شاذة
، رمزا لعصر الوظيفية وجربوت ناطحات السماء بل وعلوم  أكان جيب أن نفقد بناية عظيمة كهذه:  السؤال

؟ وهل جيب أن نفقد على األرجح بضياعها كامل عصر العلم والعلمانية والعملية الذى نشأ  اهلندسة وكل التقنية
؟ ببساطة هل جيب أن تسقط روما من  بيض قريبا؟ هل جيب أن تنفجر فنبلة نووية قبالة البيت األ عليه جيلنا

، حىت نفهم احلجم واخلطر احلقيقى لقوى الظالم الىت  جديد حتت معاول املستنسخات اجلدد من العبيد املسيحيني
؟ وحىت نبدأ ىف اخليار كاستر  تعيش وسطنا

http://everyscreen.com/views/culture.htm#ArabsAsIndoAborigines امل باستئصال ك
، وإعادهتم عرايا لبالد أجدادهم  ، جذريا من الغرب ، وكل ما هو غري علماىن صريح للوجود العرىب واإلسالمى

بعد جتريدهم ال من اجلنسية الغربية فقط بل من مجيع ممتلكاهتم الىت هى هنش من جسد احلضارة الغربية مت ىف غفلة 
  . من الزمن

هل جيب أن تسقط روما من :  السؤال
جديد قبل أن نوقن أهنا مسألة حياة أو 
موت لكل احلضارة أن نتسامح أو نتعاطف 
ألى سبب كان مع بقاء بعض من هؤالء ىف 

، إال حتديدا من سبق له وبوضوح  الغرب
ها وكل (إخل … ‘ القبطية ‘نبذ اإلسالم و
، واحدة انفجرت اليوم  قنابل موقوتة

، أو هى   والبقية لن يطول انتظار انفجارها

. شعوبنا ليست شعوبا مقهورة إمنا شعوب حقرية
، ولو لو حكامها تنميون ختذهلم عند أول ناصية

شعاراتيون حتريضيون تسري وراءهم بالروح بالدم حىت
بالطبع.  ، هناية املوت واخلراب للجميع النهاية

يقمعها احلكام األيديولوچيون باسم العروبة أو
، لكن انظر ما هو رد فعلها لو االشتراكية أو اإلسالم

نالت قسطا من احلرية ىف ظل نظام تنموى متحضر
إهنا تتركه وجترى وراء:   يؤمن باالقتصاد احلر

هذا ما نراه اآلن ىف.  أصحاب الشعارات من جديد
، إن مل نقل ىف تونس  مصر والسعودية واخلليج

، أما الشعوب املتحضرة احلقيقية فال واألردن أيضا
!  بظهور مثل هؤالء احملرضني أصال تسمح

سپتمرب ١١ (أمريكا الىت تعرضت للهجوم اليوم 
هى حضارة عظيمة تقدم لنا ولكل العامل)   ٢٠٠١

منتجات آى ىب إم وفايزر ومايكروسوفت وإنتل
، وتبىن املزيد واملزيد والناسا وهولليوود واإلنترنيت

، بينما العرب واملسلمون جمرد قراصنة كل يوم
يقطعون الطرق وال ميلكون سوى القتل واخلراب

حقون الوجود على، وال يست وهدم ما بناه غريهم
. وجه األرض للحظة بعد اليوم
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، انطلقت بالفعل منذ وقت طويل وراحت تقتل احلضارة ىف هدوء ودون أن يشعر  قنابل ختلف إشعاعية صامتة
؟ إن  تمل اللبسنشطة ال حت atheism، ومن مث سبق له االخنراط لفترات طويلة من الزمن ىف نكرانية  ) هبا أحد

هل .  إذا ما رآها تتم ىف االجتاهات الصحيحة -بل واإلبادة نفسها-املرء ال ميلك أن يقف ضد التطهري العرقى 
، تلك الىت تبددت   جيب أن تسقط روما من جديد حىت نبدأ ىف إبادة الشعوب اخلطرة على احلضارة خارجها

راح غضبها وختلفها وفشلها يهدم ىف دقائق ما بنته أجيال ، ف معها كل جهود وحماوالت االستعمار ىف التحديث
  ؟ املتحضرين ىف قرون

،  ، أو هل نستحق العيش أصال ، هل جيب أن نعيش  أيا حنن دعاة احلضارة العاجزين الثكلى:  بل بكلمة …
  ! ؟ بعد أن حدث بنا ما حدث اليوم
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.   ، بقوة تامة بعد قليل مطلع هذا املدخل تأكد البعد املصرى املذكور ىف:  ٢٠٠١سپتمرب  ٢٥:  حتديث  [

، وليس من جمرد أمساء القيادات املصرية املخططة واملنفذة وأشهرها اآلن القائد  ليس فقط بسبب البطوطى
ما .  الفهلوة املصرية هى اسم اللعبة.  ، بل ألن الفهلوة فاقت كل ما وصل إليه خيالنا هنا امليداىن حممد عطا

، فكرة خطف الطائرات بسكاكني طعامها   غري العقل النشط للمصرى الكسول كان ليخطر قط بعقل
من الفهلوة .  ، ودون حاجة حىت لتعلم الكاراتيه أو لسكاكني طعام حقيقية كما افترضنا الپالستيكية نفسها

لثمن البشرية بپودرة األنثراكس من خالل خطابات بريد زهيدة ا speciesاملفرطة أو إثارة ذعر كل العشرية 
من الفهلوة املفرطة االشتغال بقيادة شاحنات النفايات النووية والسامة وطائرات رش .  ترسل هنا وهناك

، وهلم جرا من األفكار  ، أو رمبا جمرد التفكري ىف اقتحام حمطة نووية بشاحنة مواد پترولية عادية املبيدات
  . والتحايالت

، وأنا أتكلم اآلن ىف  على مسئوليىت
البصمة املصرية :   الثقافة ال ىف السياسة

واضحة جدا ىف أحداث الثالثاء قبل 
ال .  ، أنا استشمها حاملا وجدت املاضى
د عقلية ىف التاريخ ميكن أن تفكر ىف توج

، سوى عقلية  صنع األشياء بطريقة كهذه
الشعب الوحيد ىف .   الشعب املصرى

، املستلقى إما انتظارا  العامل املستلقى دوما
،   لقدوم الفيضان وإما انتظارا لرحيله

الشعب الذى أفلح سبعون قرنا ىف البقاء 
والتكيف من خالل استبدال إبداعه 

إن كل البشر ىف العامل مبن فيهم بن الدن !   ، حمل الكدح واملثابرة ، الشهري تارخييا باسم الفهلوة جدااخلاص 
، ال خيطر بباهلم أصال أن اإلجنازات الضخمة ميكن أن تتحقق  ، مربجمون بطريقة خمتلفة نفسه ألنه سعودى

هو شراء سالح نووى باهظ الثمن ،  ما ميكن أن خيطر ببال بن الدن فائق الثراء (بدون جمهودات ضخمة 
، سبعة آالف سنة  واملؤكد أن من املستحيل أن يقهر خيال هؤالء ىف عبقرية الكسل أو كسل العبقرية.  ) مثال

الحظ طبعا ما كتب من قبل ىف آالف .  حىت لو كانوا قطاع طرق متأصلني كالقبائل العربية ، من التخصص
، لكنه   ، ال يعدو ىف حقيقته نوعا من اخليال العلمى الردئ كبرية ونال شهرة ‘ عبقرية مصر ’الصفحات عن 

  . ] انتهى التحديث!  صادف بالطبع هوى كبريا ىف أمة املهازمي
سپتمرب ىف صفحة العلمانية  ١١تابع موضوع البعد الثقاىف املصرى ىف أحداث  …

http://everyscreen.com/views/secularism.htm#Akhenaton  .  

High Concept: 
But, High Tech, Low Tech or No Tech? 
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أكتوبر  ٢٧:  حتديث  [
اليوم نعلن أنفسنا :  ٢٠٠٣

، كأعظم من فهم  وبكل الفخار
،  العقلية املصرية ىف كامل التاريخ

بل ىف الواقع ندعى أننا نشتمها 
، ولو على بعد جمرات  ىف اهلواء
، وحنن  من الثانية األوىل.  الكون

ملدنية تقصف نشاهد الطائرات ا
، جزمنا أنه ال  برجى التداول

يفعل هذا إال عقل مصرى مطلق 
كتبنا مساء ذلك اليوم .  الفهلوة

ما قرأته للتو حتت عنوان 
، وقلنا إن بن  ‘ اللمسة املصرية ’

اليوم اتضح أن حممد عطا .  الدن كسعودى كان سيشترى قنابل نووية بعدة ماليني وال يفكر هبذه الطريقة أبدا
  ! أسامة بن الدن لديه لتمويلها ال أكثر ‘ جند ’الذى )  ! وليس العكس (صاحب الفكرة وأنه هو  هو

 ١اقرأ الترمجة اإلجنليزية   (تفاصيل مرعبة كشفت عنها اليوم الدير شپيجيل 
http://www.nytimes.com/2003/10/27/international/europe/27SPIEGEL.html  - ٢ 

http://www.nytimes.com/2003/10/27/international/europe/27SPIEGEL2.html  (  ،
نقال عن نص التحقيقات األمريكية الىت  ) ١ (، وذلك  ‘ الثالثاء املقدس:  العملية ’ملا اتضح اآلن أن كان امسه 

نقال عن  ) ٢ (، و ، خالد شيخ حممد ورمزى بن الشيبة  جرت مع اثنني من أكرب مساعدى أسامة بن الدن
، أو ما يسمى خبلية هامبورج الىت ترأسها  ت األملانية مع املغربيني منري املتصدق وعبد الغىن املزودىالتحقيقا

  . املصرى حممد عطا
، والىت وصلت حلد الرغبة  ‘  الپلدوزر ’أبرز ما ىف القصة األوىل كالم بن الشيبة شديد احلماس عن نظرية  

 ١٩٩٨ع صدى لفتوى القاعدة الشهرية ىف فرباير ، مما حيمل بالطب عنده ىف إبادة كل سكان الغرب
http://everyscreen.com/views/civilization.htm#Zeffirelli  . لكن يظل الشق األكثر إثارة

على وجه اإلطالق هو فحوى القصة الثانية 
http://www.nytimes.com/2003/10/27/international/europe/27SPIEGEL2.html 

، أن حممد عطا هو صاحب فكرة قصف أهداف   ?Chief Atta, Assistant Osamaذات العنوان املذهل 
أسامة بن الدن لديه لتمويلها ال  ‘ جند ’الذى )  ! وليس العكس (، وأنه هو   أمريكية بطائرات مدنية ضخمة

أى  القصة األوىل.  ومن مث عرض الفكرة جاهزة عليه ١٩٩٩، هذا حني سافر ألفجانستان ملقابلته سنة  أكثر
 - وهو پاكستاىن-فالشيخ حممد .  ، وإن من منظور أصحاهبا ، تؤكد هذه القصة حتقيقات بن شيبة وشيخ حممد

يزعم أنه كان صاحب فكرة مشاهبة هى استخدام طائرة صغرية معبأة باملتفجرات لقصف مقر قيادة 

نعلن أنفسنا وبكل)  ٢٠٠٣أكتوبر  ٢٧ (اليوم 
، كأعظم من فهم العقلية املصرية ىف كامل الفخار
، ، بل ىف الواقع ندعى أننا نشتمها ىف اهلواء  التاريخ

، من الثانية األوىل.   ولو على بعد جمرات الكون
، وحنن نشاهد الطائرات املدنية تقصف برجى التداول

صرى مطلقجزمنا أنه ال يفعل هذا إال عقل م
كتبنا مساء ذلك اليوم حتت عنوان.  الفهلوة

، وقلنا إن بن الدن كسعودى  ‘ اللمسة املصرية  ’
كان سيشترى قنابل نووية ،  نزلت عليه نعمة النفط

اليوم اتضح.   بعدة ماليني وال يفكر هبذه الطريقة أبدا
وليس  (أن حممد عطا هو صاحب الفكرة وأنه هو 

أسامة بن الدن لديه ‘  جند  ’الذى )   ! العكس
 ! لتمويلها ال أكثر
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ملاذا نستخدم بلطة بينما ىف  ’، لكنه فوجئ برد بن الدن عليه مؤجال إياها قائال  االستخبارات ىف ڤريچينيا
  . ‘  ؟ إمكاننا استخدام پلدوزر

الحقا عرف أنه يقصد بالپلدوزر فكرة حممد 
، وطبعا واضح جدا أن فكرة طائرات صغرية  عطا

ومتفجرات تبدو سقيمة ومملة ألن ليس هبا أهم 
  ! فهلوة املصريني:   األشياء إطالقا

كما أمساه  ‘ املخ ’ببساطة ال الشيخ حممد هو 
ه املشترك مع نيك فييلدنج يسرى فودة ىف كتاب

احلقيقة وراء أكثر —العقول األستاذية للفزع  ’
 ‘  اهلجمات الىت رآها العامل أبدا ختريبا

Masterminds of Terror —The Truth 
Behind the Most Devastating Attack 

the World Has Ever Seen )  اقرأ عرضا له
اىل أكتوبر احل ١٨ىف ندوة قناة اجلعرية عنه ىف 

http://www.aljazeera.net/programs/b
ook/articles/2003/10/10-18-1.htm   (

، وال حىت املخ هو زعيم  وأشارت له الشپيجيل
الوحيد من القيادات الىت كان من .  القاعدة نفسه

املمكن أن نتصور قدوم الفكرة منه هو ابن بلدى 
، لكن اليوم مل يعد يوم   البار أمين الظواهرى

، إمنا يوم االعترافات  ات أو النظرياتالتخمين
  ! والوقائع امللموسة

لغز واحد مل جتب عنه قصص الشپيجل هو أين 
تطرح .  خيفى األمريكيون بن الشيبة وشيخ حممد

اجلريدة عدة احتماالت لكنها حتفز القارئ ضمنا 
، أى التسمية  ‘ فندق كاليفورنيا ’لترجيح أهنما ىف 

أى إيه من أغنية أجنح الىت استقاها عمالء السى 
، ويقصدون هبا الدول الىت  ألبوم ىف تاريخ املوسيقى

  ! تقوم بأشغال التعذيب القذرة نيابة عن األمريكيني
، اخلطأ الوحيد ىف قصتنا والذى  مرة أخرى

اعترفنا به ىف حينه ىف التحديث اجملاور لصورة 
، هو ختيلنا  قطاعة الورق الصغرية أعلى هذا مباشرة

حتاجت الستخدام الكراتيه ىف السيطرة على أهنا ا

 
 

Not Egyptian, Never a Mastermind! 
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حبكم -، ذلك أهنا  ، ليست حىت ىف حاجة هلذا ، ومل نصل للعمق الكاىف ىف فهم أن الفهلوة املصرية الطائرات
  . ] ! ليست ىف حاجة لبذل أى جمهود أصال لتحقيق األهداف -تعريف كلمة فهلوة

ديسيمرب  ١٤:  حتديث  [
قطعا ال يوجد اليوم :  ٢٠٠٣

على وجه األرض من هو أكثر 
نفسه على فخره منا فخرا ب

قبل قليل اتضح أن حممد .   بنفسه
عطا هو صاحب الفكرة الفهلوية 
مطلقة املصرية باستخدام 
الطائرات املدنية ىف ضرب 

، وأنه الذى سوقها لنب  أمريكا
اآلن اتضح ما ال يصدقه .  الدن
أنه كان جواال مستقال :   عقل

، مصر  حتيا مصر:  مرة أخرى.  هى صدام حسني، واجلهة الثانية  حيمل فكرته ويعرضها على أكثر من جهة
، بلد رسالته املقدسة وحىت هناية التاريخ الدمار الشامل لكل حضارات  ، مصر إخناتون ، مصر اهلزمية العظيمة
  .  العامل
إنه ببساطة !   ، انتحار أبو نضال وانكشف أخريا سر أول انتحار بأربع رصاصات ىف الرأس ىف التاريخ!  هأ

اقرأ .  سپتمرب حممد عطا ىف بغداد ١١هو الذى توىل تدريب جنم .  ة ما بني صدام وتنظيم القاعدةكان اهلمز
قصة التليجراف اليوم 

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2003/12/14/wterr14.x
ml   العراقية لصدام  مرفوعة من رئيس االستخبارات ٢٠٠١يوليو  ١، عن وثيقة مؤكدة األصلية بتاريخ

سيضرب األهداف الىت  ‘و ‘ يتعلم األشياء بسرعة ’الذى  ‘ الطالب من هامبورج ’، تتحدث عن  حسني
  . ‘ اتفقنا عليها

للمزيد من التفاصيل تابع مدخلنا السابق عن أبو نضال 
http://everyscreen.com/views/extermination_part_4.htm#AbuNidal  وكذا مدخلنا ،

صدام  عن سقوط
http://everyscreen.com/views/globalization_part_5.htm#WeGotHim  الذى أعلن اليوم

وطبعا ال .  ، وجعلها قصة مغمورة على كل أمهيتها  أيضا بعد ساعات قليلة من تعميم التليجراف لقصتها
  ! أعلى هذا الكالم مباشرة ‘ اللمسة املصرية ’نشك أنك تود إعادة قراءة قصتنا عن 

، واألكثر إثارة أننا ال نعلم بعد ما  قائع تتكشف يوما بعد يوم لتثبت نظرية بدت غريبة للغاية ىف حلظتهاو
  . ]  ! ختبئه لنا أسرار املستقبل من املزيد عنها

ال يوجد على وجه)  ٢٠٠٤ديسيمرب  ١٤ (اليوم 
من هو أكثر منا فخرا بنفسه على فخره األرض
قبل قليل اتضح أن حممد عطا هو صاحب.  بنفسه

الفكرة الفهلوية مطلقة املصرية باستخدام الطائرات
، وأنه الذى سوقها لنب املدنية ىف ضرب أمريكا

أنه كان:  اآلن اتضح ما ال يصدقه عقل.   الدن
جواال مستقال حيمل فكرته ويعرضها على أكثر من

: مرة أخرى.  ، واجلهة الثانية هى صدام حسني  جهة
، مصر ، مصر اهلزمية ، مصر العظيمة حتيا مصر
، بلد رسالته املقدسة وحىت هناية التاريخ إخناتون

 .  الدمار الشامل لكل حضارات العامل
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Functionalism Still Alive …and Beautiful! 
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يني مرحبا بعد أسبوع من الفاجعة املقبضة بكل معىن الكلمة ىل ولكل من أعرف وملال:  ٢٠٠١سپتمرب  ١٨ ◄
الفاجعة كانت بالغة الوطأة حبيث مل أتوتر من .  ، رغم أن هذا ال عالقة له بأن ال نرى فيها أية مفاجأة باملرة غريهم

ورد الفعل املعتاد ىف .  كثرة هراء الصحافة أو حىت األصدقاء ممن رفضوا أو خاجلهم الشك أن بن الدن هو الفاعل
فقط وبربود مزعج كانت حجىت .  الغضب أهتم فيها اجلميع باجلهلمثل هذه املواقف أن انطلق بسخرية تتصنع 

على ذات  ١٩٩٣؟ أو هل نسيتم هجوم سنة  ومن ميكن أن يقتل نفسه غري هؤالء:   املقتضبة الضجرة حزينة النربة
بعد ىف ؟ ومن كانوا يوافقونىن هم فقط الذين انطلقت أشرح هلم نظريىت األ بناية مركز التداول العاملى ىف نيو يورك

، هى سبب واضح لإلمساك عن  تلك الال مباالة املمتزجة بالسأم املمتزجة بكآبة عميقة.  أهنا عملية مصرية خالصة
  . ، بل حىت عمود األسبوع املاضى كان أقرب لدفقة ثورة وانفعال منه لكتابة مبعىن الكلمة الكتابة أسبوعا

أكان :  ، أكرر من حيث وقفت وحزن أكرب يعتصرىن املهم
من الواجب أن نفقد مركز التداول العاملى حىت نشرع ىف مواجهة 

إن هذا املركز شىء عزيز على تاريخ .  ما يسمى باإلرهاب
، وهو مبدأ ترىب  الزخارف-قبل-ةالوظيفي، ميثل مدرسة  اهلندسة

عليه جيلنا ليس ىف العمارة فقط بل ىف املالبس وكل شىء 
  . تقريبا

 لويز هنرى سولليڤانرمبا كان أشهر الرموز الرائدان 
، املناضل الثورى  أبو فكرة ناطحات السماء)  ١٩٢٤-١٨٥٦ (

، وتلميذه وغرميه   األول من أجل تأسيس العمارة احلديثة ككل
والذى أّصل فكرة )  ١٩٥٧- ١٨٦٩ ( للويد رايتفرانك 

وإن قاوم ىف البداية .  الوظيفية وخاص حروبا درامية من أجلها
 ‘ الربارى ’، مفضال عليها تصميمات  مفهوم ناطحة السماء

، األوىل العبقرية الىت   هاتان الشخصيتان.  اخلفيضة الفسيحة
 عاشت معوزة فقرية ومعزولة أغلب الوقت رغم لقب أىب

، أعتقد أهنما بالضرورة من بني من أهلم آين راند  ، والثانية املثرية للجدل واملعارك طيلة الوقت ) ! (ناطحات السماء 
، ومن مث املنتج اجلرىء متمرد األفكار چاك وارنر بصنع فيلم   The Fountainhead ‘ النبع ’أن تكتب رواية 

العملني يكاد يكون نبوءة مبا حدث الثالثاء املاضى من ، وكال  إن كنت تذكره ١٩٤٩جارى كووپر عنها سنة 
شباب الستينيات مل تكن لتخلو جيوهبم واألسطورة تقول أن .  احتمال انتصار السوقية على التفرد والعلم واإلبداع

ن مركز ، وال تنس اليوم أن الستينيات كانت أيام أن كا  ‘ النبع ’، ورواية  ، سجائر املاريوانا الكوندوم:  من ثالث
األهم أن كال من الرائدين سولليڤان .  التداول العاملى حتت اإلنشاء متحديا الفكر احملافظ وأذواق العامة سواء بسواء

، مدرسة  ورايت كانا إرهاصة للمدرسة األحدث ىف العمارة الىت انتصرت بدءا من هذه الستينيات ىف كل العامل
، والىت هجرت  ء ىف الوظيفية اهلندسية والتجريد وامليكانية ذاتية اجلماليات مجيعا، األكثر نقا العمارة الال إنسانية باملرة

Engineering Paths of Glory! 
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واملفارقة هنا أن املخربني املسلمني لو علموا أن املركز .   كلية اجلماليات السابقة املتأثرة بالتراث اإلنساىن أو بالطبيعة
، لرمبا ما  تكره ناطحات السماء وتسميها علب الثقاب يؤشر للثقافة املضادة أكثر منه للثقافة السائدة أو الرمسية الىت

  ! فجروه أبدا
األزياء مثال .  اجلمال امتدت ىف تلك األيام لتشمل كل شىء تقريبا وليس العمارة فقط-هى-إن رموز الوظيفية

ى الثورة الىت طبعت كل النصف األول للقرن العشرين مبالبس تشتريها جاهزة بدون ترز كوكو شانيلبدءا من 
، حىت  ) إهنا مل تكن تفرق حىت بني النساء والرجال ىف تصميماهتا (وترتديها ىف دقائق ومن مث تنزل بسرعة لشغلك 

،  ) ! الحظ—اللفظ مستقى من اهلندسة امليكانيكية  (النسائية  ‘ أنسامبل ’خمترع أزياء التجميع  چيڤونشيهمواطنها 
، إىل آخر  ت للرجال ومشدات الصدر والفساتني الفضفاضة للنساءومن مث ترك جيلنا للقبعات ومحاالت البنطلونا

تغلغلت الوظيفية ومجالياهتا ىف كل شىء حىت تصل القائمة حىت ملن اخترعوا األشكال .  تلك تلك الزخرفيات العتيقة
، ليسوا  رياتوكل هؤالء وأولئك ومثلهم كثريون وكث.   العتيقة serifاجلديدة من حروف الكتابة اخلالية من الزوائد 

، وقيمه   http://everyscreen.com/views/posthuman.htmإال النذير األول حللول عصر ما بعد اإلنسان 
  . احلضارية واجلمالية احلديثة منزوعة اإلنسانية مفعمة العلم والتقنية

، أعتقد أن ليس ىف سقوط  ىف كل األحوال
، فهما صمما   برجى مركز التداول ما يشني اهلندسة

 ٧٠٧ضد كل شىء مبا فيه ارتطام طائرة بووينج 
، كاملة  أقصى املعروف من طائرات ىف حينه

أما اليوم فقد سقطت .  الركات واألمتعة والوقود
 ٧٥٧الوقود اهلائلة للطائرات طراز بسبب كمية 

الىت جعلت أعمدة الصلب الرأسية تصل  ٧٦٧و
، فاهنارت ليؤدى اجلزء  bucklingلنقطة االنبعاج 

العلوى للبناية دور املطرقة على ما هو حتته ىف تفاعل 
هذا هو سر عدم  (طوابق  ١١٠متسلسل بامتداد 

وجود جثث فكل شىء استحال غبارا تطاير بعضه 
، حىت ىف حلظة   ) ئرة نصف قطرها ميالنىف دا

الصلب  ‘ أنبوب  ’االحتضار نفسها مل يتوان 
، من ميل الربج  ، وهى محاية جريانه من مباىن ماهناتان األخرى اخلارجى للمبىن عن القيام بآخر مهمة نبيلة ىف حياته

خل من هذا القفص ىف هدوء منتظم ، ومسح فقط إنكفاء الطوابق الواحد تلو اآلخر للدا املتداعى على أحد جوانبه
مل يكن الوقود وما  -دقيقة ٥٦-صمود دام لساعة كاملة تقريبا األهم أن كل ذلك وقع بعد .  ) إن جاز الوصف—

إنه بكل معاىن .  ، ولو كان قد نفذ لظل املبنيان شاخمني حىت حلظتنا أدى له من احتراق مواد أخرى قد نفذ فيها بعد
  . ، ىف املاضى واحلاضر واملستقبل  هش ورائع ويثري اعتزاز وزهو كل مهندس ىف التاريخالكلمات صمود جميد مد

Born to Be Immortal! 
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، وال شك أن هذا الشخص وهذه اجلماعة مها  ، يبدو أهنم أخريا قرروا قتل بن الدن وإسقاط الطالبان نعم
د اإلسالمى الوحيد الحظ أن أفجانستان هى البل  (الوصمة األكرب ىف جبني القرن احلادى والعشرين وكل القرون 

ورمبا يضربون سوريا ولبنان واألراضى .  )  ، وال غرابة أن تكون هذه هى النتيجة  الذى مل حتتله احلضارة الغربية يوما
  . ، وقبلها قد يعيدون ضرب العراق لعالقاته مبنظمة بن الدن نفسها كما يقال الفلسطينية أيضا إىل أن تسلم إرهابييها

، سكان العامل اجلديد احملتمني بعزلته بديال  ، تفكري األمريكيني مرهفى القلوب اآلن هذا أقصى طموح وصل له
، الىت هى  http://everyscreen.com/views/globalization.htmعن قدرهم ىف إنشاء إمرباطورية جلوبية 

م القوم الوحيدون ىف كل ناسني أهن.  حتمية تارخيية تقنية واقتصادية قبل أن تكون قرارا حرا بيدهم أو بيد غريهم
مع استثناءات قليلة وعلى استحياء بالغ مثل الدكتور  (، بل مل خيطر بباهلم   التاريخ الذين مل حياولوا يوما

، أن قوة  ) http://everyscreen.com/views/extermination.htm#MuslimlessWorldكيسينچر 
، جيب  ) لعامل وما يكفى إلبادة كل الثدييات عشر مراتثلث اقتصاد ا  (أمريكا االقتصادية والعسكرية اجلبارة 

أن تترجم إىل إنشاء امپراطورية حتكم العامل وترفع بالتاىل أداء اجللوب باملفهوم الثرمودينامى 
http://everyscreen.com/views/civilization.htm#Original كنظام   له ،system من   كبري موحد ،

، فسرعان ما يأتيهم  أهنم إن مل يأتوا للعامل القدمي:  بل ناسني ما هو أسوأ!   القصوىمث تصل فيه الكفاءة لقيمتها 
هو ىف صورة قصف من مهاجرين ملتحني وحمجبات 

http://everyscreen.com/views/extermination.htm#IslamicPopulation   وقاذفات صاروخية ،
  . بووينج مبتكرة حقا هى األوىل من نوعها مستوردة جمانا من شركة

  !  إن أمريكا هبذا املعيار هى أكرب أمة مهدرة للموارد ىف التاريخ
…  
بعد قليل سوف … إذن

ينام چورچ بوش ناعم البال 
معتقدا أنه مل يكرر غلطة أبيه 
ىف ترك بقايا صدام حسني ىف 

بفرض أنه سيصل  (العراق 
.  ) لذلك املرمى املذكور حقا
 ١١وسينسى أن البن الدن 

 sleeperو نائم أ (ألف تابع 
 Kamikazeأو كاميكازى 

أو قنبلة موقوتة إىل آخر 
هل تذكر رواية —التسميات 

أو فيلم  Telefon ‘ تليفون ’
The Jan Zwart Photo That Predicted It All: 

A Naked Vulnerable West That Sees Nothing vs. the Hidden Islamic Agenda That Sees the Whole Thing! 
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لذا من .  ، ذلك كما تقول استخباراته  ، على األقل لكال الرقمني دولة ٦٠ىف )  ! ؟ تشارلز برونسون املأخوذ عنها
جديدا فقد تنبأنا تقريبا مبا قد حدث قبل عشرة شهور من اآلن والكالم ليس - املؤكد ىف تقديرنا املتواضع 

http://everyscreen.com/views/extermination.htm#MuslimlessWorld  !-  أنه سيفيق من نومه سريعا
أو للدقة لن يفيق أحد  (غالبا على قنبلة نووية حملية الصنع تنفجر قبالة منزله األبيض ىف قلب العاصمة واشينجتون 

ساعتها لن جتد أسلحة أمريكا النووية اهلائلة من يضغط .  ذا سيودى ببساطة حبياة كل مسئوىل احلكومة األمريكيةفه
، فقط  ، أو كما علمتنا احلرب الباردة ومن قبلها هريوشيما فإنه ىف السالح النووى ال يوجد انتقام على زر الثأر فيها
  . ) ! هناك ضربة أوىل
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، فقط ب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية من أى نوعليس لإلرهاب أية أسبا

ما الشىء املشترك بني السعودية ومصر.  السبب املباشر ديىن أو باألحرى چييىن حمض
  ؟  واليمن أو أيا غريها ممن يشكل أبناؤها النواة القيادية لتنظيم القاعدة
اإلسالم فقط.   عيااإلجابة ال تشابه ىف األوضاع ال اقتصاديا وال سياسيا وال اجتما

،  لو شئنا أوليا صيغة عمومية فسنقول إن للتدين أسبابا إنسانية.  هو القاسم املشترك
لكن مما.   باعتبار الدين نفسه خاصية إنسانية تزدهر ىف أوقات اهلزائم احلضارية

يستوجب االنتباه هنا أن تلك النواة القيادية زائد على األقل كتلة الصف الثاىن ليسوا
، بالعكس هم يتراوحون ما بني الطبقة ال من الفقراء وال حىت من املنغلقني على العاملحب

العليا فاحشة الثراء وما بني القطاع العلوى من الطبقة الوسطى ممن يسافرون مجيعا عرب
، يظل  مث حىت لو افترضنا أن الفقر هو السبب وراء اإلرهاب.  العامل كل الوقت

جلميع هو ما سبب الفقر أصال أو ملاذا مل تنجح الثروة ىف قهرالسؤال الذى يتحاشاه ا
؟ أليس اإلحساس باهلزمية احلضارية أو حمو عقدة أبناء اجلارية الدفينة داخل النفوس

سبب الفقر والتخلف والعقد هو عقليتنا الغبية الىت ترفض البناء والكدح واملشاركة ىف
أى.  وقطع الطريق والنهب ملا هو جاهز مناء االقتصاد العاملى وتفضل عليه املروق

بعبارة أوجز السبب ىف التحليل األخري هو چيينات العرق السامى وأبناء عمومته
وجريانه من أمم عاشت طيلة تارخيها على قطع الطريق وغري مستعدة لتغيري منط حياهتا

لديه أبدا يوما إن موقعنا هذا مل تكن!   ، هذا لسبب غاية ىف البساطة أهنا ال تسطيع  أبدا
، معركتنا من اللحظة األوىل هى مع الچيينات الىت أنتجت معركة مع اإلسالم

،  األبعد واألفدح وبصراحة فإن ما يقولون عنه أسبابا اقتصادية جيب معاجلتها.  اإلسالم
اإلسالم كمنتج چييىن تكيفى وصل ملستوى (سيزيد عالجها من اإلرهاب ولن ينقصه 

، هو مصمم بالضرورة حلل كل  ارب السابقة لصنع أديان للمنطقةالكمال بني التج
ختيل جمتمعاتنا الىت أرسل اهللا هلا نبيه كى حيضهم على التكاثر.  املشاكل مبا فيها هذه
، وهو أكرب أداة لإلبادة املنظمة ، ميكن أن تقبل باالقتصاد احلر قبل أى شىء آخر
هلة أنه األداة التكيفية األوىل ىف أماكن، ناهيك عن املفارقة املذ  عرفتها البشرية

الوظيفة التكيفية لإلسالم ستجعل بال شك اجلياع الذين سيلقى هبم للشوارع!   أخرى
، وجتعل األثرياء يستخدمون املال يرون فيه مؤامرة هائلة من تدبري اليهود والنصارى

الغري استحالال ملزيد من الدعوة لعقيدة اإلسالم لتكريس منهج التعيش على دم وعرق
 . ) !  ، ومن مث دائما تتفاقم األمور أكثر وأكثر واسترقاقا وجزية وخراجا

، إنه مسة طبيعية لصيقة بالتعصب ال سيما الديىن منه  إن اإلرهاب ليس شيئا يستأصل بطرق كهذه املطروحة اليوم
املطلوب إذن .  ) لصيقة باإلنسان نفسهأو كما قلنا أعاله إنه باألحرى مسة  (الذى ال يعترف بأية مؤسسات أرضية 

، إن كان يراد مستقبل  ، إمنا استئصال التدين أى تدين وكل تدين ىف أى مكان وكل مكان ليس مواجهة اإلرهاب
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، وبصرامة كل ما ميت  ، وللدعوة الدينية داخلها املطلوب مواقف حامسة هلجرة املتدينني للدول املتقدمة.  للكوكب
وكل هذا بالطبع جيب أن يسبقة مراجعة جذرية لفكرتى الدميوقراطية وحقوق .   قريب أو بعيدهلذا املوضوع من 

  . ، وإال ستكون احلضارة برمتها هى الثمن اإلنسان

Originaly a Yahoo pic of a ‘Cyclist’ where the date came from Portraits, to Ban or to Ban Not? 

، ليس شابا معدما جيد ىف االنتحار  الىت اختصت الربج الشماىلحممد عطا جنم الضربة األوىل الشاب املصرى 
أى .  نساء، إىل جنة مترفة رحبة موعودة الطعام وال الديىن فرارا من جوع مادى وجنسى ومستقبل مغلق األبواب

الصورة الىت طاملا روجت هلا صحافتنا ومثقفونا حتت زعم أقرب للتواطؤ امسه مواجهة األسباب االجتماعية 
فليس لإلرهاب أية أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية .  وهو زعم مل يثر إال الضحك والشفقة لدينا.   لإلرهاب

س ألى غرض إمنا جملرد أننا نرى العامل خيوض حربا غري جمدية ونقول هذا لي.  ، فقط السبب ديىن حمض من أى نوع
قبل  ‘ املعتدلني ’، الذى يتغلغل ىف عقول  اإلسالم ‘ صحيح ’، بينما العدو ىف الواقع هو  ضد ما يسميه باإلرهاب

  . ، وبعد قليل حييلهم مجيعا متطرفني ومسلحني ، املساملني قبل املسلحني املتطرفني
وحىت أكثر من احتساء النبيذ والربيدچ ، حنن حنب اإلسالم أكثر من لعب الشطرنج  راء منانقول هذا ليس افت

، هى االعتراف علنا  اخلطوة األوىل متاما ىف مكافحة اإلرهاب.  ، إمنا نقوله ألسباب عملية حمضة وممارسة اجلنس
،  ، لكن لكنهم يدورون حوهلا صوصية، يقوهلا بسطاؤهم كما مثقفيهم ىف جمالسهم اخل باحلقيقة الىت يعلمها اجلميع

  ! إسالم أسامة بن الدن هو اإلسالم الصحيح:   وحجتهم أهنم ال يقوون على تطبيق هذا التشدد على أنفسهم
، هم فقط  شباب طائرات الثالثاء مل خيترعوا اإلسالم:  إىل حكوماتنا الىت حاربت اإلسالميني وتأسلمت هى نقول

، حىت دون أن تكلفوا  وا ما تطالبونه أنتم به صباح مساء ىف مدارسكم وتليڤزيوناتكمكل جريرهتم أن نفذ.  قرأوه
  ! أنفسكم عناء أن تقرأوه أنتم أوال
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، فإننا خندع  ، أى هبجوم علماىن كاسح ومباشر ، وإن مل حنارب الدين كدين هذا دين يا سادة:  بعبارة أخرى
  ! أنفسنا ال أكثر

و أكثر تفصيال وصوال للنتيجة هذه أن ليس لإلرهاب أية أسباب اجتماعية أو دعونا نعيد توصيف الوضع على حن
ما الشىء املشترك بني .  ، فقط السبب املباشر ديىن أو باألحرى چييىن حمض اقتصادية أو سياسية من أى نوع

  ؟ السعودية ومصر واليمن أو أيا غريها ممن يشكل أبناؤها النواة القيادية لتنظيم القاعدة
لو شئنا .   اإلسالم فقط هو القاسم املشترك.   ابة ال تشابه ىف األوضاع ال اقتصاديا وال سياسيا وال اجتماعيااإلج

، باعتبار الدين نفسه خاصية إنسانية تزدهر ىف أوقات اهلزائم  أوليا صيغة عمومية فسنقول إن للتدين أسبابا إنسانية
النواة القيادية زائد على األقل كتلة الصف الثاىن ليسوا حبال من لكن مما يستوجب االنتباه هنا أن تلك .  احلضارية

، بالعكس هم يتراوحون ما بني الطبقة العليا فاحشة الثراء وما بني القطاع  الفقراء وال حىت من املنغلقني على العامل
الفقر هو السبب وراء  مث حىت لو افترضنا أن.  العلوى من الطبقة الوسطى ممن يسافرون مجيعا عرب العامل كل الوقت

، يظل السؤال الذى يتحاشاه اجلميع هو ما سبب الفقر أصال أو ملاذا مل تنجح الثروة ىف قهر اإلحساس  اإلرهاب
؟ أليس سبب الفقر والتخلف والعقد هو عقليتنا  باهلزمية احلضارية أو حمو عقدة أبناء اجلارية الدفينة داخل النفوس

كدح واملشاركة ىف مناء االقتصاد العاملى وتفضل عليه املروق وقطع الطريق والنهب ملا هو الغبية الىت ترفض البناء وال
أى بعبارة أوجز السبب ىف التحليل األخري هو چيينات العرق السامى وأبناء عمومته وجريانه من أمم عاشت .  جاهز

إن !  سبب غاية ىف البساطة أهنا ال تسطيع، هذا ل طيلة تارخيها على قطع الطريق وغري مستعدة لتغيري منط حياهتا أبدا
، معركتنا من اللحظة األوىل هى مع الچيينات الىت أنتجت  موقعنا هذا مل تكن لديه أبدا يوما معركة مع اإلسالم

، سيزيد عالجها من اإلرهاب  األبعد واألفدح وبصراحة فإن ما يقولون عنه أسبابا اقتصادية جيب معاجلتها.  اإلسالم
، هو  اإلسالم كمنتج چييىن تكيفى وصل ملستوى الكمال بني التجارب السابقة لصنع أديان للمنطقة (ه ولن ينقص

ختيل جمتمعاتنا الىت أرسل اهللا هلا نبيه كى حيضهم على التكاثر قبل .  مصمم بالضرورة حلل كل املشاكل مبا فيها هذه
، ناهيك عن املفارقة  لإلبادة املنظمة عرفتها البشرية ، وهو أكرب أداة ، ميكن أن تقبل باالقتصاد احلر أى شىء آخر

الوظيفة التكيفية لإلسالم ستجعل بال شك اجلياع الذين سيلقى !  املذهلة أنه األداة التكيفية األوىل ىف أماكن أخرى
من الدعوة  ، وجتعل األثرياء يستخدمون املال ملزيد هبم للشوارع يرون فيه مؤامرة هائلة من تدبري اليهود والنصارى

، ومن مث دائما تتفاقم  لعقيدة اإلسالم لتكريس منهج التعيش على دم وعرق الغري استحالال واسترقاقا وجزية وخراجا
  . ) ! األمور أكثر وأكثر
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، لكن حىت الشيوعيني أنفسهم أشهر من دافعوا عن الفقر موجود دائما أبدا
، فهم رمبا هلذا السبب عينه انقرضوا (، مل يلجأوا قط حلمل السالح ىف بالدنا  الفقراء

، ليسوا األيديولوچية ، ورغم عقلية االستحالل لديهم  من زاوية تكيفية دارونية حمضة
يستحيل ألى عاقل.   ) األمثل ألعراق املنطقة إذا ما قورنوا بذلك اإلسالم كلى الروعة

اليم اإلسالمأن ينكر أن اجلهاد املسلح ضد كل ما هو غري مسلم جاء من صميم تع
، وهو يظهر ىف كل جمتمعات املنطقة سواء كانت  الصرحية والىت ال حتتمل التأويل

، لطاملا قلنا إن اإلسالم  صحيح.   اقتصادا حر أو موجها أو سواء كانت ثرية أو معدمة
أن ‘  اإلميان ’، لكن ما يتحتم إضافته اليوم إن أضعف  قدر چييىن لشعوب املنطقة

ذاته حربا صرحية كجزء من حماولة قهر املشكلة الچيينية حىت وإن مل حناربه هو ىف حد
  . يكن هو أصل هذه املشكلة ومل يكن كلها أو سببها إمنا جمرد نتيجة طبيعية هلا

، الذى يتغلغل ىف عقول اإلسالم ‘ صحيح ’العدو املباشر هو :  يا سادة
، وبعد قليل حييلهم مجيعا متطرفني  ، املساملني قبل املسلحني  قبل املتطرفني ‘ املعتدلني  ’

، حنن حنب اإلسالم أكثر من لعب الشطرنج نقول هذا ليس افتراء منا.  ومسلحني
، إمنا نقوله ألسباب عملية وحىت أكثر من احتساء النبيذ وممارسة اجلنسوالربيدچ 

لىت، هى االعتراف علنا باحلقيقة ا  اخلطوة األوىل متاما ىف مكافحة اإلرهاب.  حمضة
، لكنهم يدورون ، يقوهلا بسطاؤهم كما مثقفيهم ىف جمالسهم اخلصوصية يعلمها اجلميع

إسالم أسامة:  ، وحجتهم أهنم ال يقوون على تطبيق هذا التشدد على أنفسهم  حوهلا
  !  بن الدن هو اإلسالم الصحيح

اءشباب طائرات الثالث:   إىل حكوماتنا الىت حاربت اإلسالميني وتأسلمت هى نقول
كل جريرهتم أن نفذوا.  ، هم فقط قرأوه مل خيترعوا اإلسالم)  ٢٠٠١سپتمرب  ١١ (

، حىت دون أن تكلفوا ما تطالبونه أنتم به صباح مساء ىف مدارسكم وتليڤزيوناتكم
  !  أنفسكم عناء أن تقرأوه أنتم أوال

كاسح ، أى هبجوم علماىن ، وإن مل حنارب الدين كدين ، هذا دين يا سادة باختصار
! ، فإننا خندع أنفسنا ال أكثر ومباشر

، مل يلجأوا قط حلمل السالح  ، لكن حىت الشيوعيني أنفسهم أشهر من دافعوا عن الفقراء الفقر موجود دائما أبدا
،   ، ورغم عقلية االستحالل لديهم ، فهم من زاوية تكيفية دارونية حمضة رمبا هلذا السبب عينه انقرضوا  (ىف بالدنا 

يستحيل ألى عاقل أن ينكر .  )  سوا األيديولوچية األمثل ألعراق املنطقة إذا ما قورنوا بذلك اإلسالم كلى الروعةلي
، وهو   أن اجلهاد املسلح ضد كل ما هو غري مسلم جاء من صميم تعاليم اإلسالم الصرحية والىت ال حتتمل التأويل

، لطاملا  صحيح.  و موجها أو سواء كانت ثرية أو معدمةيظهر ىف كل جمتمعات املنطقة سواء كانت اقتصادا حر أ
الىت انتهت هلا الدراسة  http://everyscreen.com/views/culture.htm#Religionبدءا من اخلامتة  (قلنا 

 ‘ اإلميان ’، لكن ما يتحتم إضافته اليوم إن أضعف  إن اإلسالم قدر چييىن لشعوب املنطقة)  الرئيسة لصفحة الثقافة
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حناربه هو ىف حد ذاته حربا صرحية كجزء من حماولة قهر املشكلة الچيينية حىت وإن مل يكن هو أصل هذه املشكلة  أن
  .   ومل يكن كلها أو سببها إمنا جمرد نتيجة طبيعية هلا

أقول هذا عن خربة 
عيانية متكررة منذ 
أكثر من ربع قرن ىف 
جامعات ومدن صعيد 
مصر ىف وقت مل يكن 
يصدقىن فيه حىت عشر 

، أى  سنوات مضت
قاهرى أن هذه النوعية 
من البشر قد تكون 

، لدرجة  موجودة أصال
أن كنت أتصور أحيانا 
أىن الشخص الوحيد ىف 
الكون الذى يعرف 
.  شيئا امسه اإلسالميني

اإلرهاب ليست ختيالت 
، بل حقائق  نظرية

، الىت تصادف أن كانت  ات وأنفاس عايشنا وعاصرنا مولد بذورها األوىل جداووقائع وأمساء ووجوه وملمس وأصو
جملرد -، وتصادف أن من تقرأ له اآلن كان هناك  بقليل ١٩٧٣ىف مدينة أسيوط بدولة مصر بعيد حرب أكتوبر 

عىن ، مث ها هى اآلن قد أصبحت قبل سبعة أيام فقط من اليوم حقيقة كونية كاسحة بكل م  وعاينها - الصدفة
  ! الكلمة

، أن تفكر نعم غباوة ال نظري هلا وال حتتمل أى نوع من الدفاع
لكىن.   هر الشيوعيةأمريكا أو غريها ىف استخدام اإلسالميني ىف ق

أهدى هذا الكالم ليس من ظلوا حياصروننا طيلة هذا األسبوع
، بنظريات شىت عن املؤامرات أغلبها ينفى األمر كلية عن بن الدن

وال يرون ما حدث فهلويا وتافها إمنا ختطيطا فذا حرى باملوساد
ا، إمن  وحده القادر دون غريه على معرفة مواعيد الطائرات ىف أمريكا

أهديه لذلك القطاع األصغر منهم املرجتف مما هو آت والذى يقبل
، لكنه يظل ىف رأيهم صنيعة أمريكا وأهنا هى  بأن بن الدن فعلها فعال

عندكم بن.  الىت دفعته هلذا كى حتقق أهدافها ىف السيطرة على العامل
، ستجدونه يقول لكم إنه فقط صنيعة  الدن اذهبوا له هبذا الكالم

رسول اهللا وإنه هو األذكى من اجلميع وهو املدبر سلفا لكلحممد 
، وأنه هو الذى استخدم  شىء وهو املخطط بعيد النظر الوحيد

األمريكيني األغبياء مبن فيهم صقر صقورهم رونالد رجيان استخداما
، ذلك حىت يتفرغ بعدها للقضاء مرحليا مؤقتا هبدف دحر الشيوعية

بصراحة فيما خيص!   أمريكا نفسها:  على العدو الوحيد الباقى
، أنا الذكاء وختطيط املراحل وفكر اجملرى القصري واجملرى الطويل
، وليس أعطى صوتى لفضيلة الشيخ القائد أسامة بن حممد بن الدن

 ! ألى شخص ىف نصف الكرة الغرىب
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طبعا ال تشغل بالك كثريا إن كان 
صىب املدرسة املدلل چورچ بوش قد 

، حىت مبالحظة أن أبيه   مسع عنها
املسمى چورچ أيضا هو مدير 

ة نفسها ىف تلك االستخبارات املركزي
، ويفترض فيه أن يعرف كل  األيام

كان يكفى أى .  شىء جيرى ىف العامل
، وكنت بكل  منهما أن يأتى ليسألىن

سرور سأستسمع برؤية شعرمها 
الكستنائى اجلميل وهو ينتصب تدرجييا 

، وال  مها مل يأتيا ليسأالىن.  أمام عيىن
، بل  ليسأال أى أحد ىف نفس موقعى

يب جدا مل يكلفا وحىت وقت قر
نفسيهما باالطالع على اإلنترنيت وهى حافلة بقصص ما جيرى ىف صعيد مصر 

http://www.amcoptic.com/fatawy_islamiah/a_mza_nsaohm_maqdese_1.htm   . والنتيجة كما
،   أى نوع من الدفاع طبعا غباوة ال نظري هلا وال حتتمل.  تعلم أن دمر برجا مركز التداول العاملى يوم الثالثاء املاضى

لكىن أهدى هذا الكالم ليس من ظلوا حياصروننا .  أن تفكر أمريكا أو غريها ىف استخدام اإلسالميني ىف قهر الشيوعية
، وال يرون ما حدث فهلويا  طيلة هذا األسبوع بنظريات شىت عن املؤامرات أغلبها ينفى األمر كلية عن بن الدن

، إمنا أهديه  املوساد وحده القادر دون غريه على معرفة مواعيد الطائرات ىف أمريكاوتافها إمنا ختطيطا فذا حرى ب
، لكنه يظل ىف رأيهم صنيعة   لذلك القطاع األصغر منهم املرجتف مما هو آت والذى يقبل بأن بن الدن فعلها فعال

هلم عندكم بن الدن اذهبوا له هبذا  أقول.   أمريكا وأهنا هى الىت دفعته هلذا كى حتقق أهدافها ىف السيطرة على العامل
، ستجدونه يقول لكم إنه فقط صنيعة حممد رسول اهللا وإنه هو األذكى من اجلميع وهو املدبر سلفا لكل  الكالم

، وأنه هو الذى استخدم األمريكيني األغبياء مبن فيهم صقر صقورهم رونالد  شىء وهو املخطط بعيد النظر الوحيد
:   ، ذلك حىت يتفرغ بعدها للقضاء على العدو الوحيد الباقى ا مؤقتا هبدف دحر الشيوعيةرجيان استخداما مرحلي

، أنا أعطى صوتى  بصراحة فيما خيص الذكاء وختطيط املراحل وفكر اجملرى القصري واجملرى البعيد!  أمريكا نفسها
  ! غرىب، وليس ألى شخص ىف نصف الكرة ال لفضيلة الشيخ القائد أسامة بن حممد بن الدن

إنىن أحتدث ببساطة عن وحوش ضارية مل يتورعوا يوما عن قتل الطلبة الشيوعيني واملسيحيني أو على األقل 
، وبعد توزيع شقق السكىن على كل أولئك   هذا باملناسبة برعاية األمن وبالتنسيق معه (إصابتهم بعاهات مستدمية 

يعد حبق أول راع إطالقا لإلرهاب ىف موجته اجلديدة ، والذى  باجملان من حمافظ أسيوط حممد عثمان إمساعيل
هذه كانت بضربة معلم اقترحها على الرئيس .  املعاصرة الىت تواصلت هى نفسها حىت اكتسحت كل العامل اآلن

، سواء أرجعتها  كل الكارثة ومبتكراهتا بدأت من مصر
، أو قبلهما لفكرة السادات قبل حملمد عطا أو البطوطى

وتلك هى (األمريكان ىف ضرب الشيوعيني باإلسالميني 
الشرارة األوىل واملباشرة الىت انطلقت من مدينة أسيوط
جبنوب مصر وبضربة معلم اقترحها على الرئيس

لسادات شخص امسه حممد عثمان إمساعيل فأرسله منا
قيادة استخبارات حرب سيناء أكتوبر إىل قيادة

، وتبناها عنه رونالد  استخبارات حرب جامعة أسيوط
رجيان بعد قليل إىل أن أفضت لكل موجة اإلرهاب العاملى

، أو سواء أرجعتها قبلها مجيعا لدراويش )  احلالية
وهو-، أو ملن هو قبل اجلميع  ، أو حلسن البنا  ١٩٦٧
 . أخناتون:  األصح

، بل الواقع أن كل  ليست هذه فقط:  تصحيح آخر
!  كوارث العامل اخترعت من مصر
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، وإن كان ال  السادات فأرسله من قيادة استخبارات حرب سيناء أكتوبر إىل قيادة استخبارات حرب جامعة أسيوط
، وقد عاصرنا كل هذا معاصرة العني وكان  حاليا ممن يقدرون هذا الرجل ودوره التارخيى حق قدرمها يوجد كثريون

، على األقل هو حتديدا الذى قلده رونالد رجيان جبالل قدره ىف   ، إبداعا حلد الكارثة  إبداعا بكل معىن الكلمة
أقصد -سجون كما يقول األخوان الكذابون إذن ال تصدق أن اإلرهاب وليد التعذيب ىف ال!  أفجانستان بعد قليل

، فهناك أحداث كثرية جدا جرت قبل أن  كى مننحهم هم السلطة ىف سالم وكفى اهللا املؤمنني شر القتال -املسلمون
  . ) يدخل أى أحد أى سجن من هؤالء الطلبة

باملئات ىف يوم واحد  ، كانوا من قتلوا بعد ذلك جنود أمن أسيوط  هؤالء أصدقائى من الوحوش الضارية أنفسهم
، ومن مث كانوا حبق الوحيدين ممن تقدموا لالستيالء على السلطة ىف  فور مساعهم نبأ قتل تنظيم اجلهاد للسادات

، وكما يقول حممد  ، الىت كما يقول حممد حسنني هيكل كانت ملقاة على قارعة الطريق تنتظر من يلتقطها مصر
مث هم أنفسهم من قتلوا السياح بالعشرات كلما .  و أكثر أهنا قد آلت إليهحسىن مبارك مل يكن يعلم ليوم كامل أ

،  فقط ومهما ذهبت بعيدا ىف أرجاء اجللوب.  ، وكله اآلن قطعة من التاريخ ، وغري ذلك كثري وكثري سنح هلم ذلك
، أو  ف الطليعة، سواء بالوجود املادى لألشخاص اجملاهدين ىف صفو فستجد البصمة املصرية واضحة متاما عليه

أيضا فقط وقطعا ال شىء ميكن أن .  بالفكر واإلبداع الذى ولد ىف مدينة أسيوط يوما وأصبح حيرك كل العامل اليوم
  ! ، كلنا يعلم أهنا لن تأتى أبدا يوقفهم نظريا إال رسالة أخرى عكسية احملتوى من السماء

…  
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كمة وال موعظة حسنةاإلسالم الكامل ليس به لكم دينكم وىل دين وليس به ح
تلك كلها.  ، به فقط وهم صاغرون  ، إىل آخر هذه الرطانة  وليس به الىت هى أحسن

ومن.   آيات منسوخة وتلك برمتها قضية منتهية وال قول لفقيه فيما به نص صريح
؟ ماذا بعد.   مصلحة اجلميع أو توفريا للوقت أن ننتقل للخطوة التالية من النقاش

، هذا صحيح لكنكم نفسه إنه مسح ويقبل ببقاء األديان األخرى اإلسالم يقول عن
، كما  ذلك ليس اعترافا بأى دين.  مجيعا تقولون هذا على طريقة ال تقربوا الصالة

، هو قبوهلم  يوجد هنا شرط بسيط لعدم قتل هؤالء وامسهم املشركني أو الكفار
إسالم ال يعرف إال السيف إسالم ما بعد تأسيس الدولة هو.   االسترقاق وهم صاغرون

، واملراوغة هنا ال جتدى وال مثلها تناسى نصوص هى لغة حوار مع بقية سكان األرض
لنكن واضحني كل من يقول.   ال تزال قائمة كلية القداسة وتتوسل من يأتى لتفعيلها

، وهو يقصد هذا ، هو حمق لك من هؤالء اإلسالميني إن ليس هناك إال إسالم واحد
اآلن  ’، وحتديدا كلمته   إسالم ما بني احتالل مكة وما بني موت حممد:  م حتديدااإلسال

، تلك الىت سحبت االعتراف صراحة من كل وبقيتها معروفة ‘ أكملت لكم دينكم
.  ، مبا فيها سحبه ضمنا من إسالم ما قبل الغزو االحتالل واالستيطان األديان السابقة
،  ما قبله ناقص.   الذى يتحدثون عنه ‘ الواحد  ’سالم هو اإل ‘ الكامل  ’ذلك اإلسالم 

عمر بن اخلطاب أن بوسعه وقف ‘  الكافر ’وأوله ختيل   (وما بعده انتقص من جديد 
اجلديد فقط هذه األيام أن ها هو.   ) أوامر ونواهى يفترض أن صدرت من اهللا شخصيا

هذا على يد اإلمام القائد ،  اإلسالم يكتمل مرة واحدة أخرى تارخيية واستثنائية للغاية
ال تصدق.  سيقولون لك هذا تفسري منحرف أو متطرف لإلسالم.   أسامة بن الدن

بقدر ما القرضاوى.  ، إما إسالم أو ال إسالم  مثل هذا اهلراء عن االعتدال والتطرف
، فإن بن الدن وصحبه يفهمونه يفهم اإلسالم احلق ألف ضعف ما يفهمه الطنطاوى

السؤال فقط هل هؤالء وصلوا فعال لكل.   ضعف هذا القرضاوى وأمثالهمليون مرة 
اإلسالم احلقيقى أكثر وحشية بعدة خطوات ممااعتقادنا أن .  الفهم الصحيح لإلسالم

كله حلسن احلظ حمفوظ على حنو جيد جدا ولألبد.   يفعل أو يطمح بن الدن نفسه
إنه استرقاق.  ط من يكتشفه، كامن ينتظر فق  هناك ىف باطن تلك الكتب الصفراء

مطلق دونه التقتيل لكل البشرية حىت لو أسلمت وهو هنى عن الشغل للعرب أشراف
أجدر]   صغار [، فالكدح ىف شريعة اإلسالم مهانة  اخللق حىت لو أجدبت كل األرض

 !   ] انظر االقتباس عن ابن العباس تفسريا لسورة التوبة [بالعبيد أى األمم األخرى 
لو شاء ربك آلمن  ’، أو  ) ترتيبا زمنيا ١٨الكافرون رقم  ( ‘ لكم دينكم وىل دين  ’إلسالم الكامل ال يوجد ىف ا

، أو  ) يونس أيضا ( ‘ أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني ’، أو  ) ترتيبا زمنيا ٥١يونس رقم  ( ‘ من ىف األرض
 ٦٩الكهف رقم  ( ‘ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  ’،   ) ياترتيبا زمن ٥٥األنعام رقم  ( ‘  ما أنت عليهم بوكيل ’

لو شاء هلداكم  ’، أو  ) ترتيبا زمنيا ٧٠النحل رقم  ( ‘ يضل من يشاء ويهدى من يشاء ’، أو  ) ترتيبا زمنيا
 ٨٧بقرة ال (أكثر من مرة  ‘ يهدى من يشاء ’، ومعها   ‘ ال إكراه ىف الدين ’، أو  ) األنعام والنحل معا ( ‘  أمجعني



٤١  

، وقد بدأ االكتمال  ، هذه كلها كانت موجودة ىف اإلسالم قبل أن يكتمل ) يثرب- ترتيبا زمنيا واألوىل ىف املدينة 
إن الدين عند اهللا   ’وكانت بداية اللغة احلادة أو مسه طور تطوير اهلجوم مع .  باكتساب القوة والثقة باهلجرة

ترتيبا زمنيا أو الثالثة بعد  ٨٩كلتامها من آل عمران رقم  ( ‘ فلن يقبل منه من يبتغ غري اإلسالم دينا ‘، و ‘ اإلسالم
وكما هو معلوم فإن كتب السرية الصفراء تروى عشرات القصص املرعبة عن كيف بدأ .  ) اهلجرة للمدينة

من مث ومبرور الوقت و.  ، حتديدا بعد نصر بدر مباشرة االستئساد والتطهري العرقى واملذابح اجلماعية والقتل بدم بارد
ترتيبا زمنيا  ١١٤سورة النصر رقم   (باحتالل مكة املسمى بالفتح مبصلحات القداسة  ‘ االكتمال ’انتهى ذاك 

ترتيبا  ١١٢املائدة رقم   ( ‘ أمتمت لكم دينكم ’، وقد كان قبلها مباشرة  ) واألخرية ىف املدينة واألخرية متاما
ومل يعد من بعد مثة حاجة )  هذا كان اسم اللعبة من البداية وليس هلا اسم غريه (فقد تأسست الدولة فعال .  ) زمنيا

اقتراح أخر بقراءة صغرية وجيزة مجيلة هلذه  (.   ، فالسيف وحده كان كافيا حلل كل املشاكل للوحى أو غري الوحى
أيضا عن  ‘ س الدولة اإلسالميةاحلزب اهلامشى وتأسي ’، كتاب سيد القمىن  الليلة على غرار اقتراح الثالثاء املاضى

  . ) ] http://www.sonsofi.org/hashemy1.htmlاتيح الحقا بكامل نصه على الغشاء هنا  [ذات دار سينا 
، هذه كانت واحدة من أشهر النقاشات وأكثرها شعبية  ومبناسبة مناقشات جامعات سبعينيات صعيد مصر

، عمر بن اخلطاب نفسه  كل هذا التشدد والتمسك بتطبيق احلدود ملاذا- :  إطالقا أمام جمالت احلائط اإلسالمية
:   ، وأيضا بالغة اإلفحام ؟ كانت اإلجابة تأتى حامسة سريعة وجيزة مجيلة أبطلها حني رأى ظروف احلياة غري مالئمة

الصوفية ، كما قد تتخيل أو كما يفعل  حىت حممد مل يكن يبد ىل أن لديهم احتراما كبريا له.  ذلك ألنه كافر
ولألسف مل أعد اآلن أذكر بالضبط املوقف الذى جعلوىن به أقرهنم مبوقف الپروتستانية من مرمي املسماة  مثال

، واألهم منه مبا ال يقاس  ، لكن املؤكد هو أهنم كانوا ينظرون حملمد كمجرد حامل رسالة مهمته انتهت بالعذراء
  ! هو الرسالة نفسها والراسل طبعا

م الكامل ليس به لكم دينكم وىل دين وليس به حكمة وال موعظة حسنة وليس به الىت هى اإلسالببساطة 
تلك كلها آيات منسوخة وتلك برمتها قضية منتهية وال .  ، به فقط وهم صاغرون ، إىل آخر هذه الرطانة أحسن

ماذا .   الية من النقاشومن مصلحة اجلميع أو توفريا للوقت أن ننتقل للخطوة الت.  قول لفقيه فيما به نص صريح
، هذا صحيح لكنكم مجيعا تقولون هذا على  ؟ اإلسالم يقول عن نفسه إنه مسح ويقبل ببقاء األديان األخرى بعد

، كما يوجد هنا شرط بسيط لعدم قتل هؤالء وامسهم املشركني  ذلك ليس اعترافا بأى دين.  طريقة ال تقربوا الصالة
إسالم ما بعد تأسيس الدولة هو إسالم ال يعرف إال السيف لغة .   ق وهم صاغرون، هو قبوهلم االسترقا  أو الكفار

، واملراوغة هنا ال جتدى وال مثلها تناسى نصوص هى ال تزال قائمة كلية القداسة  حوار مع بقية سكان األرض
،   ال إسالم واحدلنكن واضحني كل من يقول لك من هؤالء اإلسالميني إن ليس هناك إ.  وتتوسل من يأتى لتفعيلها

اآلن  ’، وحتديدا كلمته  إسالم ما بني احتالل مكة وما بني موت حممد:  ، وهو يقصد هذا اإلسالم حتديدا هو حمق
، ما فيها سحبه  ، تلك الىت سحبت االعتراف صراحة من كل األديان السابقة وبقيتها معروفة ‘ أكملت لكم دينكم

الذى  ‘ الواحد ’هو اإلسالم  ‘  الكامل ’ذلك اإلسالم .   واالستيطانضمنا من إسالم ما قبل الغزو االحتالل 
،  اجلديد فقط هذه األيام أن ها هو اإلسالم يكتمل مرة واحدة أخرى تارخيية واستثنائية للغاية.  يتحدثون عنه
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صدق ال ت.   سيقولون لك هذا تفسري منحرف أو متطرف لإلسالم.  هذا على يد اإلمام القائد أسامة بن الدن
بقدر ما القرضاوى يفهم اإلسالم احلق ألف .  ، إما إسالم أو ال إسالم مثل هذا اهلراء عن االعتدال والتطرف

السؤال .  ، فإن بن الدن وصحبه يفهمونه مليون مرة ضعف هذا القرضاوى وأمثاله ضعف ما يفهمه الطنطاوى
ا أن اإلسالم احلقيقى أكثر وحشية بعدة اعتقادن.  فقط هل هؤالء وصلوا فعال لكل الفهم الصحيح لإلسالم

كله حلسن احلظ حمفوظ على حنو جيد جدا ولألبد هناك ىف باطن .  خطوات مما يفعل أو يطمح بن الدن نفسه
إنه استرقاق مطلق دونه التقتيل لكل البشرية حىت لو .  ، كامن ينتظر فقط من يكتشفه تلك الكتب الصفراء

، فالكدح ىف شريعة اإلسالم  أشراف اخللق حىت لو أجدبت كل األرضأسلمت وهو هنى عن الشغل للعرب 
انظر االقتباس عن ابن العباس تفسريا لسورة التوبة ىف رأس  [أجدر بالعبيد أى األمم األخرى ]  صغار [مهانة 

  !  ] http://everyscreen.com/views/civilization.htmصفحة احلضارة 
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، لذا لو أنت حصرت دينا معينا ويقول عكسها أى دين يقول كل األشياء!   طبعا
، فأنت حتصل على أقل األديان تناقضا على  ىف عدة سور كتبت ىف فترة زمنية وجيزة

، وهلذا السبب إسالم  ، ال شىء خيالف شىء املنطق يصبح قويا جدا.   وجه اإلطالق
عده انتقص منما قبله ناقص وما ب  ’، أو بقوهلم   التكفري هو اإلسالم الوحيد الصحيح

، فكر التكفري اإلسالمى هو الدين الوحيد املتماسك بني  بصراحة متناهية.   ‘  جديد
، ألنه ببساطة سيصبح  وما خاله من إسالم هو قطعا غري صحيح.  مجيع أديان هذا العامل

أنا شخصيا أيام كنت شابا علمانيا.   ساعتها مثل أى دين آخر حافال باخلروق والثقوب
، كان على أن  رته على شم التناقضات الداخلية ألى دين من على بعد ميليتخايل بقد

من اللحظة األوىل وأنا أشهد تلك.   ، هذه املرة األمر خمتلف  أتوقف لربهة وأقول مهال
املناقشات ىف باحات جامعة أسيوط بصعيد مصر ىف مطلع السبعينيات قلت لنفسى إننا

، خيلو بالكامل من التناقضات قن حقاألول مرة ىف هذا العصر بصدد إسالم مت
، وسوف  إنه خيلو حىت من املراوغات التقليدية خلطاب األخوان املسلمني.  الداخلية

ليس السبب.  ، طاملا ستظل هناك أديان يتسيد ال حمالة بازار األديان مجيعا عما قريب
هذا هو.  سالح، إمنا لقوة املنطق وراء محل هذا ال  أنه حيمل السالح وغريه ال حيمل

، ولن يهزمه  اإلسالم الصحيح حقا وسيعم كل العامل اإلسالمى بل وحىت غري اإلسالمى
، تناقضاته فقط  أحد أبدا باحلجة والبينة طاملا االثنان يتعاركان على أرضية اخلرافة
، والسبيل الوحيد تناقضات خارجية أى مع حقائق العلم الدنيوى التجريىب ليس إال

جهة علمانية استئصالية تفكك الفكرة الدينية من جذورها وتعريها أمامهو فقط موا
، وإال فالرمال املتحركة ستكون لعبة هؤالء  كل الناس بصراحة وجرأة وبيد ال ترتعش

 ! وسيكونون الوحيدين الواقفني على أرض صلبة فيها
عينا ىف عدة سور كتبت ىف فترة ، لذا لو أنت حصرت دينا م أى دين يقول كل األشياء ويقول عكسها!  طبعا

، ال شىء خيالف  املنطق يصبح قويا جدا.  ، فأنت حتصل على أقل األديان تناقضا على وجه اإلطالق زمنية وجيزة
ما قبله ناقص وما بعده انتقص من  ’، أو بقوهلم  ، وهلذا السبب إسالم التكفري هو اإلسالم الوحيد الصحيح  شىء
وما .  فكر التكفري اإلسالمى هو الدين الوحيد املتماسك بني مجيع أديان هذا العامل،   بصراحة متناهية.  ‘ جديد

أنا .  ، ألنه ببساطة سيصبح ساعتها مثل أى دين آخر حافال باخلروق والثقوب خاله من إسالم هو قطعا غري صحيح
، كان على  من على بعد ميل شخصيا أيام كنت شابا علمانيا يتخايل بقدرته على شم التناقضات الداخلية ألى دين

من اللحظة األوىل وأنا أشهد تلك املناقشات ىف باحات .  ، هذه املرة األمر خمتلف أن أتوقف لربهة وأقول مهال
،   جامعة أسيوط بصعيد مصر ىف مطلع السبعينيات قلت لنفسى إننا ألول مرة ىف هذا العصر بصدد إسالم متقن حقا

، وسوف  إنه خيلو حىت من املراوغات التقليدية خلطاب األخوان املسلمني.  داخليةخيلو بالكامل من التناقضات ال
ليس السبب أنه حيمل السالح وغريه ال .  ، طاملا ستظل هناك أديان يتسيد ال حمالة بازار األديان مجيعا عما قريب

م كل العامل اإلسالمى بل وحىت هذا هو اإلسالم الصحيح حقا وسيع.  ، إمنا لقوة املنطق وراء محل هذا السالح حيمل
، تناقضاته فقط  ، ولن يهزمه أحد أبدا باحلجة والبينة طاملا االثنان يتعاركان على أرضية اخلرافة غري اإلسالمى



٤٤ 

، والسبيل الوحيد هو فقط مواجهة علمانية  تناقضات خارجية أى مع حقائق العلم الدنيوى التجريىب ليس إال
، وإال فالرمال  ينية من جذورها وتعريها أمام كل الناس بصراحة وجرأة وبيد ال ترتعشاستئصالية تفكك الفكرة الد

  ! املتحركة ستكون لعبة هؤالء وسيكونون الوحيدين الواقفني على أرض صلبة فيها
، لقد كان عمر  نعم

بن اخلطاب الكافر شيئا 
مثريا للفضول جدا 

إنه هو .   بالنسبة ىل
تقريبا الذى بىن 

پراطورية اإلم
، فكيف  اإلسالمية

من هنا .  ميكن تكفريه
بدأت أعرف شيئا فشيئا 
أن املنظمات اإلسالمية 
تنقسم لقسمني كبريين 
.  يكفر كالمها اآلخر

كفة األخوان املسلمني 
ممن يعتقدون أهنم مالك 
ما يسمونه بالصحوة 
اإلسالمية وأصحاب 
النتائج السريعة الباهرة 
ككل ىف إحياء االهتمام 

،  لكتب الصفراءبا
وكفة اجلهاديني أو 
.   التكفرييني أو أيا ما كان امسهم يرون ىف تكفري األخوان للحاكم تكفريا سياسيا والواجب أن يكون تكفريا شرعيا

، لكن احلقيقة أن هذا وصف مهني جدا للفريق   الحقا أصبحت الصحافة العامة تصف اجلميع باإلسالم السياسى
، وال يعرف األالعيب السياسية وال املراحل وال حىت التقية وإظهار ما هو  سالم املبدأ والعقيدةفإسالمهم هو إ.   الثاىن

هم الصدق واألمانة والوضوح واألخوان الكذب واالنتهازية وضيق .  عكس اإلبطان أو أى من هذا اهلراء األخواىن
لقد كان يلعب .  صا سياسيا باألساسحممد نفسه كان شخ.  على أن لألخوان وجهة نظرهم الوجيهة أيضا.  األفق

، سواء  ، يطوعه طوال الوقت من أجل حتقيق املكاسب بالشرع والوحى كما يلعب الدجال بالبيضة واحلجر
، هو على  كتاب سيد القمىن املذكور (، أو شديدة التفاهة أحيانا مثل رغبة جنسية طارئة اعتورته  السياسية الكبرية

. املنظمات اإلسالمية تنقسم لقسمني كبريين يكفر كالمها اآلخر
يسمونه بالصحوة كفة األخوان املسلمني ممن يعتقدون أهنم مالك ما

اإلسالمية وأصحاب النتائج السريعة الباهرة ككل ىف إحياء االهتمام
، وكفة اجلهاديني أو التكفرييني أو أيا ما كان امسهم  بالكتب الصفراء

يرون ىف تكفري األخوان للحاكم تكفريا سياسيا والواجب أن يكون
الحقا أصبحت الصحافة العامة تصف اجلميع.  تكفريا شرعيا

، لكن احلقيقة أن هذا وصف مهني جدا للفريق  باإلسالم السياسى
، وال يعرف األالعيب  فإسالمهم هو إسالم املبدأ والعقيدة.  الثاىن

السياسية وال املراحل وال حىت التقية وإظهار ما هو عكس اإلبطان أو
هم الصدق واألمانة والوضوح.  أى من هذا اهلراء األخواىن

على أن لألخوان وجهة.   االنتهازية وضيق األفقواألخوان الكذب و
.  حممد نفسه كان شخصا سياسيا باألساس.  نظرهم الوجيهة أيضا

لقد كان يلعب بالشرع والوحى كما يلعب الدجال بالبيضة
، سواء ، يطوعه طوال الوقت من أجل حتقيق املكاسب  واحلجر

ة جنسية طارئة، أو شديدة التفاهة أحيانا مثل رغب السياسية الكبرية
، وعلينا التأسى بالرسول واألسوة احلسنة ال انتقاء فيها.   اعتورته

الكرمي ىف كل شىء مبا فيه املكر السياسى لصاحب صلح احلديبية
هنا تربز مشكلة.   الذى أجاز صراحة الكذب حىت ىف عقد املعاهدات

يقول إن ال جمال للمقارنة بني.  يطرح الطرف اآلخر نفسه حال هلا
حممد كان من حقه أن يفعل ما شاء ألنه كان.  حممد وبني أى أحد

، وحسن البنا أو عمر  يتلقى الوحى مباشرة من إله السماء اخلفى
.  التلمساىن أو أى منا ليس هبذا املستوى
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، وعلينا التأسى بالرسول  واألسوة احلسنة ال انتقاء فيها.  ) عيب السياسية لنىب اإلسالمصغرة موسوعة ىف هذه األال
الكرمي ىف كل شىء مبا فيه  املكر السياسى لصاحب صلح احلديبية الذى أجاز صراحة الكذب حىت ىف عقد 

رنة بني حممد وبني أى يقول إن ال جمال للمقا.  هنا تربز مشكلة يطرح الطرف اآلخر نفسه حال هلا.  املعاهدات
، وحسن البنا أو  حممد كان من حقه أن يفعل ما شاء ألنه كان يتلقى الوحى مباشرة من إله السماء اخلفى.   أحد

ىف حدود ما فهمت من نقد اجلهاديني لألخوانيني أن ما ليس من حق   (عمر التلمساىن أو أى منا ليس هبذا املستوى 
ومنه مثال تبىن قتل .  ، أما إفعاهلا أيا ما كانت فهو أمر يتفق عليه اجلميع السنة املعاصرين أو حق أى أحد هو إبطال

، ىف قتل  الغيلة تأسيا بأوامر الرسول الكرمي باستخدام أشد أنواع اخلديعة خسة ونذالة مبا فيها تصنع الكفر واإلحلاد
أن سجل األخوان ىف االغتياالت ال يقل وطبعا معلوم للجميع .  أمساء مثل كعب بن األشرف وشعبان بن خالد اهلزىل

  . ) روعة عن سجل اجلهاد أو اجلماعة اإلسالمية أو تنظيم القاعدة ىف ذات احلقل
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وحممد ليس بشخصه فهو.   شىء آخر -مبن فينا عمر بن اخلطاب-حممد شىء وحنن 
عند نقطة واحلل بالتاىل جتميد اإلسالم.   ، إمنا بانتهاء الوحى املوحى له  ليس باملهم جدا

. لكم دينكم ‘ أكملت  ’كلمة النىب صرحية جدا  -حلسن احلظ-، بالذات وأن  معينة
لو كان من.   يقولون إن ما يفعله األخوان ناهيك عن مشايخ األزهر هو بوابة جهنم

، حق أى شخص االجتهاد والفتوى طبقا ملقتضيات احلال أو ما يسمى بالواقع املتغري
وجهة النظر هذه صحيحة.   املطاف لتفكيك العقيدة برمتهاألفضى األمر ىف خامتة 

، مطلقات ال تعرف التفاوض  ، عقيدة ال تتزحزح  أى دين هو ىف جوهره دومجا.   متاما
، نظرية اجتماعية أو ولو مل تكن هناك هذه الدومجا ألصبح شيئا آخر.   أو التهادن

هذا ما.   ومن مث للدحض، أى شىء قابل للتطور   ، أو حىت علما  فلسفية أو سياسية
، وحىت لإلسالم  يرونه عن حق على األرض الواقع من ذوبان للمسيحية واليهودية

، وال وجه للشبه بينها وبني األديان ، وحتوله ألى شىء يبيح أى شىء  السائد نفسه
، األصولية املطلقة هى احلل الوحيد للحفاظ  ، التجميد هو اسم اللعبة  إذن.   األصلية
ومنهم من قاد بعد ذلك (من عرفته شخصيا من اجلماعات اإلسالمية .  قيدةعلى الع

، كانوا أناسا أذكياء واسعى )  ىف اهلجوم على مديرية أمن أسيوط يوم اغتيال السادات
، وليس كما قد يتصور البعض جمرد عقول أغلقها الفقر الثقافة ينتمون للطبقة الوسطى

والسبب بسيط.    مغلقة فهم قد أغلقوها طوعااحلقيقة إذا كانوا عقوال.   والفاقة
، أهنم عرفوا السؤال الذى يواجههم وصاغوه الصياغة الصحيحة رمبا ألول مرة  للغاية

لو فتحت عقلك قليال ألصبحت تعيش.  إما دين أو ال دين:   ىف كل تاريخ األديان
ال ميكن.  وضوح، وهم يرونه ب ، لكنه موجود  ، رمبا ال تشعر به تناقضا فكريا داخليا

، هذا ترف دونه بديل وحيد هو  للدين أن يسمح بالتطور وال أن يعرف الپرامجاتية
. ، أو باألحرى عدا ذلك لكان أى دين كذبة من األصل  االهنيار
، إمنا   وحممد ليس بشخصه فهو ليس باملهم جدا.  شىء آخر - مبن فينا عمر بن اخلطاب-، حممد شىء وحنن  إذن

كلمة النىب  - حلسن احلظ- ، بالذات وأن  واحلل بالتاىل جتميد اإلسالم عند نقطة معينة.  حى املوحى لهبانتهاء الو
لو .  يقولون إن ما يفعله األخوان ناهيك عن مشايخ األزهر هو بوابة جهنم.  لكم دينكم ‘ أكملت ’صرحية جدا 

، ألفضى األمر ىف خامتة  مى بالواقع املتغريكان من حق أى شخص االجتهاد والفتوى طبقا ملقتضيات احلال أو ما يس
، عقيدة ال  أى دين هو ىف جوهره دومجا.  وجهة النظر هذه صحيحة متاما.  املطاف لتفكيك العقيدة برمتها

، نظرية  ولو مل تكن هناك هذه الدومجا ألصبح شيئا آخر.  ، مطلقات ال تعرف التفاوض أو التهادن تتزحزح
هذا ما يرونه عن حق على .  ، أى شىء قابل للتطور ومن مث للدحض ، أو حىت علما سياسيةاجتماعية أو فلسفية أو 

، وال  ، وحتوله ألى شىء يبيح أى شىء ، وحىت لإلسالم السائد نفسه األرض الواقع من ذوبان للمسيحية واليهودية
ولية املطلقة هى احلل الوحيد للحفاظ ، األص ، التجميد هو اسم اللعبة إذن.  وجه للشبه بينها وبني األديان األصلية

ومنهم من قاد بعد ذلك ىف اهلجوم على مديرية أمن  (من عرفته شخصيا من اجلماعات اإلسالمية .   على العقيدة
، وليس كما قد يتصور  ، كانوا أناسا أذكياء واسعى الثقافة ينتمون للطبقة الوسطى  ) أسيوط يوم اغتيال السادات
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والسبب بسيط .  احلقيقة إذا كانوا عقوال مغلقة فهم قد أغلقوها طوعا.  قها الفقر والفاقةالبعض جمرد عقول أغل
إما دين :   ، أهنم عرفوا السؤال الذى يواجههم وصاغوه الصياغة الصحيحة رمبا ألول مرة ىف كل تاريخ األديان للغاية

، وهم  ، لكنه موجود رمبا ال تشعر به،   لو فتحت عقلك قليال ألصبحت تعيش تناقضا فكريا داخليا.  أو ال دين
، هذا ترف دونه بديل وحيد هو  ال ميكن للدين أن يسمح بالتطور وال أن يعرف الپرامجاتية.  يرونه بوضوح

  . ، أو باألحرى عدا ذلك لكان أى دين كذبة من األصل االهنيار
وحسنا .  نه دونه بوابات الكفر الال هنائية، كل ما فعله هؤالء األصدقاء أهنم اختاروا طريق اإلميان أل بعبارة أخرى

، صباح ذات يوم من شتاء  امليالد األول جدا لكل هذا -وحىت أدق التفاصيل املمكنة-أنا شهدت شخصيا .  ما فعلوا
، والنتيجة املنطقية هو ما حدث صباح الثالثاء املاضى ىف مساء نيو  على أرضية حرم جامعة أسيوط ١٩٧٥سنة 
، أحىي أصحاب  ، أقوهلا ألىن أحىي كل صدق مع الذات حسنا ما فعلوا.  حبال النتيجة األخرية، وليست  يورك
اليوم بليون عرىب ومسلم يقودهم أسامة بن .  ، ودائما أبدا أحىي اللعب ع املكشوف ، أحىي أنصار الوضوح املبادئ

، واليوم قالوها جبرأة عظيمة  ريق الال عودة، اختاروا ط  الدن هم الذين اختاروا تديني الصراع مع الغرب ومع احلداثة
اليوم اخليارات باتت واضحة .  إهنم مستعدون لتحمل كل النتائج حىت لو كان اإلبادة الشاملة لكل ما يسمونه باألمة

قالوها من قبل كثريا واليوم أوصلوها واضحة قوية مدوية تصم آذان .  وكالم بن الدن وصحبه يبدو شديد اإلقناع
، ال حتدثوننا عن إله السماء وعن  هذا هو اإلسالم إن شئتموه:  ىف كل ركن ىف األمة وىف كل اجللوبكل أحد 

، مث تطلبون منا أال نقرأ ما  أنبيائه ورسله ورسالته ليل هنار على شاشات التليڤزيون وعلى منابر املساجد والكنائس
ونه أنتم شىء متناقض مزور مفعم بالفجوات ، بالذات وأن ما تقول  قاله هؤالء فعال أو نعرف ما حدث فعال

، وهم أناس حمترمون ألبعد  نعم هم على حق.  وال ميكن أن يقبل به أى عقل سليم ‘  تلصيمه ’واخلروقات ال ميكن 
لسنا مثلهم صادقني  -إخل …، الساسة والعلمانيون واملثقفون والغرب  حنن-كل املشكلة أن الطرف اآلخر .  مدى

، وأهم كل شىء أننا نرتعد من شىء امسه اللعب على   ، وال حىت واضحني أصحاب مبادئ ، وال مع أنفسنا
، وأضيف اليوم  من اللحظة األوىل ‘  اإلرهابيني ’لقد احترمت هؤالء :  دعىن أضعها لك بصراحة أكرب.  املكشوف

  ! أىن احترمهم أكثر من أى أحد
، أن كل املراوغني من أصحاب األديان قد  يل فيه، إن كان مثة شىء مج اجلميل فيما حدث األسبوع املاضى

أمين الظواهرى أو أسامة بن الدن أو أى من .  إما دين وإما ال دين:   اجلميع جيد نفسه اآلن على احملك.  ضبطوا عرايا
خر ، وبالضبط أكثر آل ، وحملمد فقط ، وحملمد حتديدا كل شىء منسوب حملمد.   أتباعهما مل خيترع شيئا من عندياته

  ؟ ، فماذا تقولون ما توصل له حممد ىف أعوامه وشهوره األخرية
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يقول كل شىء.  تبدو لك مضحكة للغاية نظريات حممد سعيد العشماوى وأمثاله
‘ ننسخ ‘، ومن مث سنظل مند هذا على استقامته و  ‘  بأسباب التنزيل ’مرتبط 

عندنا دين اليوم بل سبب ، فال يصبح  النصوص إىل ما ال هناية مبنطق شىء امسه العقل
حل سحرى!  حلوة!   خيتفى حممد وأبو بكر ويصبح عندنا ديكارت وهيوم،   وسببية

؟ اإلجابة جاهزة  بس على مني!  عبقرية ما فيش زيها يا سيادة املستشار!   جهنمى فعال
، وصحيح هم يؤمنون صحيح دين الشهر األخري نسخ كل إللى قبله.  عند أصحابنا
من ذا:  لكن هناك فقط خالف بسيط.  سباب التنزيل وبالناسخ واملنسوخأكثر منك بأ

وحممد إن كان ناطقا بامسه وليس من عندياته أو حسب  (ربنا .   الذى قام بذلك النسخ
، وال  ، عمر بن اخلطاب موش من حقه ، دول بس إللى من حقهم ينسخوا  ) مزاجه
سورة التوبة الىت جبت كل ما قبلها، وبالذات بالذات  إحنا من حقنا ننفذ بس.  إحنا

بتاع الشيخ طنطاوى يقرأه لنا صباحا مساءا وال ‘  السمح ’وجزت رقبة معظم القرآن 
نعم جبت كل شىء وبصراحة ال حتتمل اللبس يا من ال تعجبكم.  يعلم أنه منسوخ

فتاوى تنظيم القاعدة أو حىت فتاوى شيخ احلكومة السعودية بن باز وديدنكم تشويه
فإذا انسلخ األشهر احلرم ’:  عة أسامة بن الدن وأمين الظواهرى وأنتم ال تقرأونمس

أو ‘  فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال  ’

، هذه وتلك كمجرد عينات من تلك  ‘  وتوا الكتابيدينون دين احلق من الذين أ
السورة مسك اخلتام مباشرة قبل االحتفال األخري حني أتى نصر اهللا والغزو

 ! االستيطاىن
؟ مرة  ، بأساليب اللف والدوران بتصفيته ‘  علمانيونا ’أى دين هذا الذى حيلم 

علم التجريىب وحقائق، ضعه على حمك ال ، حاربه كدين  لو أردت حماربة الدين:   أخرى
، هذا  عدا ذلك ستبتلعك رماله املتحركة . ، مث أبد كل من يبشر به املادة أمام الناس

إىل تصطدم رأسك بصخرة ابن تيمية وأىب األعلى وقطب بن البنا املنيعة األصيلة القارئة
تلك الصخرة الىت ال)  موش حافظة زى األزهرية الغالبة زى عم طنطاوى  (الفامهة 

!  فل أبدات
وأكرر أىن أحتدث عن مناقشات عشتها ىف وقت كانت ال تزال القاهرة فيه تلهث وراء محام - من غري املدهش 

مثال حني تسمعهم جيادلون .  أن أحدا ال يستطيع التعابث معهم ىف هذه املنطقة -املالطيلى ومببة كشر وامليىن چوپ
يقول كل شىء .  اية نظريات حممد سعيد العشماوى وأمثاله، تبدو لك مضحكة للغ بأطروحاهتم القوية جدا تلك

النصوص إىل ما ال هناية مبنطق شىء  ‘ ننسخ  ‘، ومن مث سنظل مند هذا على استقامته و ‘ بأسباب التنزيل ’مرتبط 
!  خيتفى حممد وأبو بكر ويصبح عندنا ديكارت وهيوم،  ، فال يصبح عندنا دين اليوم بل سبب وسببية امسه العقل

؟ اإلجابة جاهزة عند  بس على مني!   عبقرية ما فيش زيها يا سيادة املستشار!  حل سحرى جهنمى فعال!  حلوة
، وصحيح هم يؤمنون أكثر منك بأسباب التنزيل وبالناسخ  صحيح دين الشهر األخري نسخ كل إللى قبله.  أصحابنا
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وحممد إن كان ناطقا بامسه وليس   (ربنا .  نسخمن ذا الذى قام بذلك ال:   لكن هناك فقط خالف بسيط.  واملنسوخ
.  ، وال إحنا ، عمر بن اخلطاب موش من حقه ، دول بس إللى من حقهم ينسخوا ) من عندياته أو حسب مزاجه

 ‘ السمح ’، وبالذات بالذات سورة التوبة الىت جبت كل ما قبلها وجزت رقبة معظم القرآن  إحنا من حقنا ننفذ بس
نعم جبت كل شىء وبصراحة ال حتتمل اللبس يا .  وى يقرأه لنا صباحا مساءا وال يعلم أنه منسوخبتاع الشيخ طنطا

من ال تعجبكم فتاوى تنظيم القاعدة 
http://www.alquds.co.uk:8080/archives/pdf/1998/02Feb/23%2520Feb%2520Mon/QudsPa

ge03.pdf  أو حىت فتاوى شيخ احلكومة السعودية بن باز
http://www.binbaz.org.sa/display.asp?f=bz00397  وديدنكم تشويه مسعة أسامة بن الدن وأمين

فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم  ’:  الظواهرى وأنتم ال تقرأون
رمون ما حرم اهللا ورسوله وال قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حي ’أو  ‘ واقعدوا هلم كل مرصد

، هذه وتلك كمجرد عينات من تلك السورة مسك اخلتام مباشرة قبل  ‘ يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب
  ! االحتفال األخري حني أتى نصر اهللا والغزو االستيطاىن

،  لو أردت حماربة الدين:  ى؟ مرة أخر ، بأساليب اللف والدوران بتصفيته ‘ علمانيونا ’أى دين هذا الذى حيلم 
ذلك  عدا.  ، مث أبد كل من يبشر به ، ضعه على حمك العلم التجريىب وحقائق املادة أمام الناس حاربه كدين

، هذا إىل تصطدم رأسك بصخرة ابن تيمية وأىب األعلى وقطب بن البنا املنيعة األصيلة  ستبتلعك رماله املتحركة
  ! تلك الصخرة الىت ال تفل أبدا)  ى األزهرية الغالبة زى عم طنطاوىموش حافظة ز (القارئة الفامهة 

، مل تكن على  ] والعلمانية [حني كتبنا هذا ومن قبله ومن بعده صفحات الثقافة واإلبادة واحلضارة   [
وقع أو رمبا باستثناء م (، حتاول تعرية اإلسالم أو األديان عامة  اإلنترنيت كلمة واحدة تقريبا باللغة العربية

.  القائمة ال حد هلا وال حصر ٢٠٠٣اليوم ىف .  ) موقعيني ملسيحىي مصر ىف أمريكا وال تعد علمانية بالطبع
، وهى ما يبدو  ) بترتيب اكتشافنا حنن شخصيا هلا وهو ما يتم بالصدفة عادة ال أكثر (فقط إليك بعضها 

صال فأغلب املذكور هنا يضم كتبا وحبوثا ضخمة أمامها ما كتبناه كنقطة ىف حبر ىف موضوع ال يكاد يعنينا أ
، الناقد  /http://www.sonsofi.org، أبناء إمساعيل   /http://www.nadeena.comنادينا :  مبعىن الكلمة

http://www.annaqed.com/religion/is/contents.html   كتابات ،
http://www.kitabat.com/kootobbbb.htm   ،islameyat.com 

http://www.islameyat.com/arabic/islameyat/islameyat.htm   واملوقع الساخر املسمى ،
تفسري الصحوة ال .  /http://www.geocities.com/mohran2004موقع االسوة احلسنة خالص أوى جدا 

، حىت وإن كان معظم أصحاب املواقع والكتابات غالبا ما ينكرون أمساءهم ألسباب ال ختفى  حيتاج لتفسري
، فاليوم  ، مث أن مثة سببا تقانيا حمض هو وفرة املواقع اإلسالمية نفسها  ، ذلك التفسري أن طفح الكيل لى أحدع

، ولست حباجة القتنائها  سهلة جدا وكل النصوص متاحة لديك إليكترونيا ‘ األسوة احلسنة ’البحوث ىف 
ىف حدود علمى لعل .  هنا أو واقعة هناكككتب صفراء بدائية الكتابة حتتاج لسنوات للتنقيب فيها عن حديث 

أكرب هذه املواقع الىت حتوى أمهات الكتب هى الشبكة اإلسالمية 
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http://www.islamweb.net/php/php_arabic/BookList.php?lang=A  واملكتبة اإلسالمية
http://www.al-eman.com/Islamlib/  كذلك الطريات احلاسوبية احملدث ،

http://www.muhaddith.org/ وهى ضخمة حقا لكنها توقفت عن التحديث وكذا يوجد اجمللس األعلى
.  التابع لوزارة األوقاف ىف مصر http://www.islamic-council.com/aDownload.htmللشئون اإلسالمية 

اإلماراتى األضخم من نوعه والذى يسعى ألن يضم  /http://www.alwaraq.comوطبعا هناك موقع الوراق 
، أو رمبا يطمح ألبعد من هذا كأن يصبح موقعا   تب التراث ككل أى ليست الدينية أو اللغوية فقطكل ك

  .  عاما للكتب اإلليكترونية بالعربية مجعاء
هذا منذ ذلك اليوم .  ، هو أىن أصبحت أرتعد من التجوال فيها فقط لدى مشكلة شخصية مع هذه املواقع

وهو االقتباس الذى وضعته ىف حينه صدارة   (سري القرطىب لسورة التوبة الذى عثرت فيه بالصدفة وأنا أقرأ تف
جاء معى على حنو أقرب  ، الذى أذهل الكثريين من قراء املوقع ‘ االكتشاف ’هذا .   ) صفحة احلضارة

الح ىل كدورة أخرى لطاحونة الكالم عن  ، قرأته ىف سياق قراءتى لتفسريات سورة التوبة.  للمصادفة
لكىن بعد برهة  . مل أهتم كثريا وذهبت ألسترخى قليال.  واالستحالل الال هنائية ىف اإلسالم االسترقاق

  ! ده بيقول له ما تشتغلش ، يا هنار أسود:  انتفضت صارخا باحلرف الواحد وبصوت عال
يف ، وال جيب أن خت طبعا دموية وختلف اإلسالم واملسلمني باتت معلومة عامة يعرفها كل طفل عرب العامل

يريد أن يفعل )  ملتزم أو مستثمر أو ما إىل ذلك (ما أخافىن ىف تلك القصة أهنا تتعلق بشخص مسلم .  أحدا
لقد جاء لنب عباس راوى التفسري واحلديث ابن عم النىب حممد طالبا .   هو ليس حىت طيب القلب.  شيئا إجيابيا

فرفض األخري بشدة .  اج عنها كى يزرعها بنفسهمنه أن يصادر لنفسه األرض الىت فشل ملتزموه ىف أداء اخلر
، ببما  ، وأن التعليمات القرآنية تقول أن يقتل هؤالء الناس ) أى املهانة (ناهرا إياه عن التفكري ىف هذا الصغار 

ما أرعبىن ذلك البطش الذى حل بدماغ .  يعىن أن بالتاىل تترك األرض خرابا أفضل من أن يزرعها مسلم
أنا أشفق على األجيال احلالية من .  ، وعومل وكأنه نطق الكفر عينه ن خطر بباله فعل الصوابالرجل جملرد أ

، وأشفق على نفسى من هذا اإلشفاق وعلى أنفى من  هول ما تعانية من كافة أنواع البطش هذه باسم الدين
  .   ] !  الرائحة العطرة الىت تفوح كلما فتحت إحدى صفحات ذاك املرحاض

…  
قوله إن هذا النوع من اخلطاب املزدوج شىء شديد التأصل ىف أدبيات اإلسالم املقدسة واألقل قداسة ما أردنا 
، واملؤكد أنه ال حييط هبا اآلن على وجه   واملهم فيه أنه يقودنا لقضية جيب أن حييط هبا الغرب.  سواء بسواء

، ومعناها ىف اإلسالم الكذب عند  التقية، أال وهى  ، حىت أغلب مواطىن بالد اإلسالم ال حييطون هبا  اإلطالق
، ورمبا تعيدنا للجدل هل التقية هى من حق حممد وحده  هذه قد تبدو نقطة ثانوية أو خارج السياق.  االستضعاف

، لكنها ىف كل األحوال شىء عميق الداللة على  ، أم حق كل أحد وكل وقت بعد اكتمال الدين ىف وقت بناء الدين
، فاملؤكد جزما أهنم ال يعرفون شيئا عن طبيعة العدو  واخلطر الذى يتهدد احلضارة من جذورها مدى غيبوبة الغرب

  . الذى يتهددهم
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سنسمع ىف األيام القادمة كالما كثريا  
 ‘ الغري  ‘عن احترام العقائد و

هذا ليس .  ، وهلم جرا ‘ االختالف ‘و
عندما جيد أتباع األديان أنفسهم .  جديدا

ىف ورطة يركعون متوسلني نفس كلمة 
العقائد ال .  احترام العقائد:  احلضارة الغربية

، ومن مث ال جيب أن حيترمها  حتترم أحدا
ذلك النفى للغري هو الشىء الوحيد  .  أحد

، وكل هذا دون اخلوض  املشترك فيها مجيعا
ستحق االحترام أساسا من ىف كوهنا ال ت

حيث كوهنا تلك املخلفات الىت أنتجتها 
العقلية البدائية إلنسان العصور القدمية 

، مث حني حتني حلظة احلقيقة   على امتداد كل التاريخ عاث املتخلفون ىف األرض هجرة وفسادا وتقتيال.  والوسطى
، رغم أهنا مقننة دومنا مواربة ىف  ن أن تفهم هذه اللعبةاملشكلة أن أمريكا املعاصرة أسذج م.  خيرون يستجدون احلياة

  . التقية:  الشريعة اإلسالمية حتت هذا االسم الصريح جدا
، فتوى بسيطة مجيلة ال حتتمل اللبس   ١٩٩٨فرباير  ٢٣فتوى أسامة بن الدن الشهرية ىف جريدة القدس العرىب ىف 

، وإن اقترح ىف البداية التركيز على إبادة  يهود ومسيحىي العاملقتل كل :  أو التأويل أو التفاوض أو احللول الوسط
انظر صورة كاملة منها هنا  [.  الشعبني األمريكى واإلسرائيلى

http://everyscreen.com/photos_04/AlQudsAlArabi_19980223_page3_01.gif  أو ىف صدر
مع ذلك ال يتورع باسم التقية عن .  ]  http://everyscreen.com/views/civilization.htmصفحة احلضارة 

.   ، عمال بذات املبدأ  ، سوى عملية الصومال  واحلقيقة أنه مل يعترف بشىء من قبل قط (نفى ضلوعه ىف األحداث 
، وأنه لتحية للمنتحرين ولتشجيع بقية أتباعه على  حىت وإن أمكن فهم النص احلرىف لنفيه على أنه شخصيا مل ينتحر

، بل السبب أهنا مكون عضوى جدا ىف فكر وتاريخ احلركات  ، يظل مبدأ التقية واضحا جدا ارمزيد من االنتح
، لكنه بالتأكيد ينخدع بأغلب بيانات الشجب الصادرة عن بعض  رمبا مل ينخدع الغرب هبذا.  ) اإلسالمية مجعاء

رون لعملية إسرائيلية وراء احلادث ، أو فيما يصدر عن مسلمى الغرب الذين ينظّ املنظمات األخرى باملنطقة العربية
ولعلهم حمقون فنظرية املؤامرة ال متوت أبدا طاملا كل ما تفعله يدانا يضرنا ويفيد غرينا على !  فال تندهش!  كالعادة (

أيضا هو ال يفهم بالضبط صيغ اخلطاب الىت وجهت للطالبان أيام كارثة .  ) ! طريقة األهداف املرتدة ىف كرة القدم
أو الىت توجه إليها اآلن من  http://everyscreen.com/views/extermination.htm#Buddhasثيل التما

أى أهنا التقية .  ‘  هذا ليس الوقت املناسب للتشدد ’، والىت تقول هلا كلمة واحدة  احلكومات واملنظمات اإلسالمية
وليس حىت نقاشا شرعيا يدخل فيما يسمى  ، ، وليست دفاعا عن التحضر من قريب أو بعيد عينها ال أكثر وال أقل

عندما جيد أتباع األديان أنفسهم ىف ورطة يركعون
، العقائد ال حتترم أحدا.   يتوسلون احترام العقائد

ذلك النفى للغري هو.  ومن مث ال جيب أن حيترمها أحد
، وكل هذا دون حيد املشترك فيها مجيعاالشىء الو

اخلوض ىف كوهنا ال تستحق االحترام أساسا من حيث
كوهنا تلك املخلفات الىت أنتجتها  العقلية البدائية

على امتداد كل.   إلنسان العصور القدمية والوسطى
التاريخ عاث املتخلفون ىف األرض هجرة وفسادا

خيرون يستجدون ، مث حني حتني حلظة احلقيقة وتقتيال
املشكلة أن أمريكا املعاصرة أسذج من أن.  احلياة

، رغم أهنا مقننة دومنا مواربة ىف تفهم هذه اللعبة
: الشريعة اإلسالمية حتت هذا االسم الصريح جدا

. التقية
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، وباملثل يعرف من  ، ويعرف ما هو النبع النصى األصلى ألطروحاته باإلسالم الصحيح الذى يعرف اجلميع ما هو
وكلنا يذكر أيام كان يذهب .  ، فيما قد نسميه اإلسالم التكيفى ، ويعرف من يعرفه لكن ال يقوى على تبنيه يتبناه

، فيخرجون وقد  لسجون املصرية إلقناع أعضاء اجلهاد واجلماعة اإلسالمية بترك أفكارهم املتطرفةمشايخ األزهر ل
، ومل حياول أحد التأمل  واملذهل أن هذا كله كان يذاع على شاشات التليڤزيون املصرى.  اقتنعوا هم أنفسهم هبا
هري حلمى البلك املصاحب لتلك احلمالت من ، مكتفيا مبا كان يقوله مضيف التليڤزيون الش فيما جيرى أمامهم فعال

  . ملخص ونتيجة مزعومة أو متومهة لديه
فإن كل املشاكل جاءت فقط بسبب تفاوت تقدير الطالبان والقاعدة هل هذا هو وقت التقية  -وباختصار-من مث 

، إسالم  الل مكة، أم إسالم ما بعد احت ، أو بصيغة أدق هل هو وقت إسالم ما قبل احتالل مكة أم وقت اجلهاد
دائما جند ذات املنطق املتماسك املتسق مع نفسه ومع دمويته الصادقة الىت ال يوقفها .  قبلته اهليكل أم قبلته الكعبة

سورة التوبة نائمة لعن اهللا من :  ، وبني منطق آخر هزيل انتهازى مثري للشفقة ال ميل من تكرار ذات العبارة  شىء
، لنضيف ىف هذا السياق أن أية جدليات حول ما قبل الفتح  الدين الناقص أو املنتقص هذا يقودنا لكلمة!  أوقظها

مبقوالتنا حنن العلمانيني كان دين العبيد وليس بعد دين  (جتهضها ىف مهدها مقولة األصوليني إنه الدين الناقص 
، حسب  نيدهم للوثوب للحكم، كان كل طموحه آنذاك العبث بعقول أكرب عدد ممكن من العبيد متهيدا لتج السلطة

، لعمر بن  ىف املقابل بالضبط فإن أية جدليات حول االجتهادات التالية للفتح . ) اآللية الىت اتبعتها كل األديان
، باسم الدين  ، جتهض هى األخرى ىف مهدها أيضا اخلطاب أو عمر بن عبد العزيز أو أى من اخللفاء العباسيني مثال

،  ، الذى هو القرآن والسنة وما قااله بالضبط ال يزيد وال ينقص ليست من اإلسالم ىف شىء فهى ببساطة.  املنتقص
، وال أريد حىت أن افهم  ، وال أفىت فيما ال أفهم فيه أنا ال أقول شيئا من عندى.  وهذه هى األصولية حبكم التعريف

، ووجدت فيها صديقى  ا قبل وقت قصري، مناقشة حضرهتا بنفسى ألف مرة وآخرها إىل م فقط هذه كما قلت.  فيه
، فريسة لغول هائل آخر التهمه ىف حلظات دون أن يستطيع حياله  املسلم الطيب املسامل الذى يسمى نفسه باملستنري

، مما أتذكره من هذه األخرية بالذات  أخريا!   ، ولن أستغرب قط إن وجدت صديقى ذلك ملتحيا بعد قليل شيئا
هذا صحيح لكن فقط .  شاع عادة من اإلسالميني التكيفيني عن اعتراف اإلسالم باألديان السابقةاملغزى احلقيقى ملا ي
من اصطف   ‘و ‘ قبل اإلسالم دينا ’، إال من  ، وأن لن يدخل اجلنة  ، ومن مث يعود ويلغيها من أجل أن حيتويها

إلسالم دينا عاديا كأى دين آخر ال بصراحة كان من األفضل كثريا أن يكون ا.  ) ىف طابور يوم احلشر ( ‘  خلفى
  !  ، ويعتربها كأن مل تكن  يعترف بشىء مما سبقه من أديان
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هذا هو .  ، لكن أضرب مثال واحدا منه ما قصدته خبربة جامعات مدن وصعيد مصر كثري:  استطراد  [
الثنني من القادة )  ، وكنت أقصدها حني أتيت على ذكرها قبل قليل نعم أقصد هنا الصداقة (صداقىت 

سجن مدى ، وقبل أن يقضيا حاليا عقوبة ال ، طبعا قبل أن يصبحا هكذا املؤسسني لتنظيم اجلماعة اإلسالمية
، والىت لوال عدم  ، على مديرية أمن أسيوط احلياة بسبب قيادهتما للهجوم املتزامن مع اغتيال الرئيس السادات

هؤالء كانا !  ، لرمبا كانا اآلن أمراء يأمتر منهم أمين الظواهرى ىف تنظيم القاعدة افالهتما من تنفيذ هذا احلكم
أحدمها كان حيضر احملاكمة فوق نقالة إلصابته ىف  (باجلامعة  أصغر مىن سنا ىف قسم اهلندسة امليكانيكية

  . ) هذا يسهل عليك معرفة االمسني لو شئت.  ، والثاىن هو الوحيد زميل نفس الدفعه بل القسم اهلجوم
هذان الزميالن املهذبان اجملتهدان ذوى 

، كانا من بني من يثريهم  األصول الطيبة
،  بة الزمالء األكرب سنا املتفوقون دراسياكطل

وىف املقابل كان .  ومن هنا بدأت الصداقة
، ىف  يعجبىن فيهما حتررمها امللموس فكريا

وقت كان أن تكون مثقفا فيه يعىن 
على عكس .  بالضرورة أن تكون شيوعيا

الشيوعيني كانا يعلقان جمالت احلائط 
،   ، ويتركان لنا حنن كتابة أو لصق ما نشاء صفحات بيضاء كبرية ، عبارة عن اخلاصة هبما ىف مدخل القسم

، أن انقطعت فجأة  ما حدث بعد عام أو اثنني من هذه الصداقة.  وفعال كنت ممن شاركوا بالكتابة فيها

بوش الذى يتحدث اآلن.  چورچ دبليو
، هو شخص ال يعرف عن مساحة اإلسالم

هو . شيئا عن اإلسالم ال بالطيب وال بالردئ
شعوبا-، أما حنن   فقط عاىن منه يوما واحدا
فنعاىن منه كل -واقتصادات وحريات

إن لإلرهاب وجوها وملمس.   الزمان
، املؤكد أن مل خيربها چورچ وأصوات وروائح

 !   بوش عن كثب أبدا.   دبليو
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ة إمنا كقاد -فالواقع مل يكن لديهما الوقت للعودة له أبدا-، ظهرا بعدها ليس ىف القسم  أخبارمها أسابيعا قليلة
للجماعات اإلسالمية ىف مواقع اجلامعة النشطة ملتحيان يرتديان اجلالبيب وحيمالن اهلراوات الصخمة واجلنازير 

على الشيوعيني مث على الطلبة املسيحيني ىف بدرومات مباىن املدينة  -مع غريهم بالطبع-احلديدية ينهاال هبا 
وما هى إال شهور قليلة حىت كانت النيابة .  سهم، ىف عمليات تنكيل تفوق خيال آل أوشڤيتز أنف اجلامعية

  ! العسكرية تطالب بإعدامهما لقتلهما املئات ىف اهلجوم على مديرية األمن
، ممن عرفتهم عن قرب منذ  هؤالء الوحشان البشريان وغريمها ممن يبدو بن الدن محال وديعا بالنسبة هلم

 ١١أو يوم قتل سياح األقصر باجلملة وطبعا ليس يوم  ، وليس يوم قتلت الشيماء الطفلة منتصف السبعينيات
، كما يفترض  ، وليسوا من قاع اجملتمع ، كانوا من القطاع الراقى واملثقف للطبقة الوسطى ٢٠٠١سپتمرب 

عدت الحقا للحديث عن هذه اخلربات الشخصية ىف صفحة  [.  أصحاب نظرية التفسري االجتماعى لإلرهاب
فيمكنك املتابعة هناك  ، اول أحد أفالم الكاتب وحيد حامد ملا يعتقد أنه جذور اإلرهابالفن الشعىب مبناسبة تن

http://everyscreen.com/views/popart_part_5.htm#ArabMoviesAndVideoclips20
06  [ .  

، هو إنسان ال يعرف شيئا  بوش الذى يتحدث اآلن عن مساحة اإلسالم.  چورچ دبليوما أردت قوله إن 
 -شعوبا واقتصادات وحريات-، أما حنن  هو فقط عاىن منه يوما واحدا.  سالم ال بالطيب وال بالردئعن اإل

.  ، املؤكد أن مل خيربها چورچ دبليو إن لإلرهاب وجوها وملمس وأصوات وروائح.  فنعاىن منه كل الزمان
ىف أوساطنا الطالبية أن تعثر كان من النادر .  أنا مثله مل أكن أعرف شيئا عن اإلسالم!  بوش عن كثب أبدا

بأنصاف ڤزيون يعرض كان التلي.  ومن املستحيل أن جتد أحدا يصوم رمضان ، على أحد يصلى اجلمعة
أما لو أردت العثور على شخص يصلى .  ال أذان العصر والعشاء،  رقص سهري زكى وجنوى فؤادالساعات 

عما كنا نتصوره حفريات قد  ، حبثى جسيم فعليك أن تقوم جبهد ،  الصلوات اليومية أو يصوم أى يوم
ورسعيد من جامع السيدة زينب فيمينا جلامعى پاإلسالم فيما كنا نفهم هو املنطقة املمتدة ىف شارع .  انقرضت

ومع ذلك ىف  (وبعض املكتبات اإلسالمية  ، هناك كان ميكن أن جتد مقار الطرق الصوفية.  األزهر واحلسني
هو أهنا الىت كانت يسلكها حممد عبد املطلب  ، أكثر شهرة بشىء آخر غري اإلسالم الواقع كانت تلك الطريق

وبالفعل كنا نسعد عندما حنصل على . ) ! كما تزعم األغنية ، ذهابا وعودة مرتني يوميا من أجل رؤية حبيبته
عدا ذلك مصر .  كثريا وتفرحنا زيارهتا ، دعوات جمانية من هيئة اآلثار لزيارة تلك املساجد والبنايات القدمية

.  وكانت اهتماماتنا علمية وتقنية وثقافية وفلسفية وما إليها ، كانت علمانية بالكامل -احلضرية على األقل-
وكان ال بد أن حناول  ، ومن أعىت األبواب فرض اإلسالم نفسه علينا فرضا ، لكن فجأة ومن حيث مل حنتسب

  ! اه عليك اليوم قبل التورط ىف املزيد من التصرحياتما أمتن ، ولتسمح ىل سيدى ، وهذا .  فهمه
  . ] عفوا لالستطراد وتابع القراءة:  ما أردت قوله 

…  
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احملامى املتطرف بغض النظر عن أن والد حممد عطا 
،  الذى يتحدث هو نفسه عن قتل اليهود لربنادوت

وأنه كأى أب مصرى آخر ال يعلم شيئا عن حب 
، فإنه ال يعلم أيضا كأى أب  أبنائه للخمر والفتيات

أنا شخصيا أحتدى من هنا أى وزير  . ( مصرى آخر مدى سهولة عبث املتطرفني بعقول ابنائه إال بعد وقوع الواقعة
.  ) !  ، إن جيزم لنا علنا أن ابنه ليس عضوا ىف تنظيم القاعدة ، وليس وزيرى مصر والسعودية فقط  ة ىف العاملداخلي

، بل وشبه فنان ال  ، مرح يصادق الفتيات حبرية وحب حممد عطا شاب ودود مهذب ناجح يدرس أعلى الشهادات
،  وهبذه املواصفات عبث املتطرفون بسهولة بعقله هذا الشاب.  يسكر إال ىف بار بعينه يرى فيه روحا ومذاقا خاصني

، لكن املبكرة  هذه هى خربتى الشخصية املتواضعة جدا.   وما نريد قوله هنا أن املهمة أسهل بكثري مما يتخيل أى أحد
  . ، منذ أواسط السبعينيات حتديدا جدا ىف ذات الوقت

الفارق بني املعتدل 
واملتطرف كان دائما 
أبدا أن األول ال يقرأ 

، والثاىن يقرأ  ىف الدين
كل من قرأ هو  (

، وأى خالف  متطرف
بني من يقرأون ليس 
حول التقتيل والذمة 

، إمنا كما قلنا  واجلزية
.  حول توصيف املرحلة

، أم هى امتداد طبيعى لعصر جيب كل ما  تأجيل التكليفات فيها هل هى أشبه باستضعاف ما قبل الفتح ومن مث ميكن
.  ) ، عصر اجتياح كل العامل بقوة السيف تنفيذا للتكليفات الىت هى جهاد ال حيتمل االجتهاد ، أى ما قبل الفتح قبله

ى احلياة طاملا الناس يعيشون ىف تسامح وحب وإقبال عل:  كما علمتنا إياه احلياة اليومية هذا هو معىن األصولية
أما لو قرأوا أو ذهبوا لدور .  ، أو باألكثر بنوع من اإلميان البسيط حيكمون على األمور بالفطرة واحلس الشائع

،  ، وتقريبا قصة كل من نعرف ، هذه قصة كل يوم ويصبحون حتما متطرفني ‘ يعودون لألصول ’، فإهنم  العبادة
، يعرضون علينا بال  التوفيقيون الذين ال يقرأون:  بعبارة أخرى!  ناعةوال ألف مليون آية ميكن أن تلغى هذه الق

إسالم حممد بن :  ، ناسني أن مثة إسالما واحدا فقط انقطاع إسالما بالصلصة وإسالما بالبشاميل وإسالما بالكريز
سواء شئنا أم أبينا .  عبد اهللا اخلارج منتصرا من غزوة بدر متومسا ىف نفسه إرضاخ واستعباد كل البشرية حتت شبشبه

، هذا ما يقوله غالبية مسلمى العامل اآلن  ، اإلسالم احلق واألصوىل ‘  الصحيح ’إسالم أسامة بن الدن هو اإلسالم 

، أحتدى من هنا أى وزير داخلية ىف العامل
، إن جيزم وليس وزيرى مصر والسعودية فقط

لنا علنا أن ابنه ليس عضوا ىف تنظيم
 !  القاعدة

أ ىفدائما أبدا الفارق بني املعتدل واملتطرف أن األول ال يقر
، يعرضون علينا  التوفيقيون الذين ال يقرأون.  ، والثاىن يقرأ الدين

،  بال انقطاع إسالما بالصلصة وإسالما بالبشاميل وإسالما بالكريز
إسالم حممد بن عبد اهللا اخلارج:   ناسني أن مثة إسالما واحدا فقط

منتصرا من غزوة بدر متومسا ىف نفسه إرضاخ واستعباد كل البشرية
سواء شئنا أم أبينا إسالم أسامة بن الدن هو اإلسالم.   ت شبشبهحت
، هذا ما يقوله غالبية مسلمى العامل ، احلق واألصوىل ‘  الصحيح  ’

اآلن الذين يعتربون بن الدن أعظم قائد مسلم بعد حممد نفسه
ناسني (، ويعلقون صورة ىف بيوهتم وحوانيتهم ومظاهراهتم  مباشرة

 .  ) !  م الصورحىت أنه شخصيا حير
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، ويعلقون صورة ىف بيوهتم وحوانيتهم ومظاهراهتم  الذين يعتربون بن الدن أعظم قائد مسلم بعد حممد نفسه مباشرة
  . ) !  رم الصورناسني حىت أنه شخصيا حي (

، جيدون ىف دينهم راحة وسكينة بل وواعزا حلسن اخللق   نعم أنا أعلم أن هناك املاليني من املؤمنني حول العامل
وأنه  ، ماليني يعرفهم كل واحد منا يرحيهم أن يعتقدوا ىف إله يقف جبانبهم ىف ضيقاهتم.  والسلوك االجتماعى الصاحل

األنبياء مل يقولوا .  لكن هذا شىء واملوجود ىف الكتب شىء آخر.   ريهم من الناسقد حياسبهم إن أساءوا السلوك لغ
عليك أن  ، أعقد بكثريچندات إمنا كانت شتغلهم أفكار وأ ، مثل تلك األشياء ومل تكن تعنيهم فكرة األخالق أصال

ني املساملني من ذوى التدين املشكلة أن وجود ماليني البشر الطيب.  تقرأ آالف الصفحات قبل أن تدعى اإلملام هبا
املهم أن .  ، طاملا أهنم مستعدون بداية لالعتقاد بأشياء غري ملموسة  ال ينفى أهنم مجيعا قنابل موقوتة ، البسيط هؤالء

وطاملا .  ، كما كان موجودا عن حممد عطا الشاب الواعد املهذب بل وحىت األميل للترفيه الربئ املبدأ نفسه موجود
؟ وألن   أليس لكل خملوق خالق:  ال حتتاج ألكثر من أن متيل على الواحد منهم بسؤال أول هو دائما املبدأ موجود
، وهكذا تتواىل  ، مث هل تؤمن باحلياة اآلخرة ؟ وهل تؤمن مبا قال ، يكون السؤال التاىل وهل تؤمن باهللا اإلجابة نعم

،  ، ومن بعدها العقائد والتعاليم  الفروض والتكليفات، مث تعرج على كالم  األسئلة لتذهب لكالم السلوك واألخالق
، الىت   احلالة الوحيدة الىت أعرفها من خالل خربتى املذكورة.  وحبزام ناسف حول خاصرتك ، ولتنتهى بكالم اجلهاد

:  جدا ، هى أن يكون الرد على السؤال األول ال ميكن أن تصل فيها هذه املناقشة إىل هنايتها الطبيعية والوحيدة هذه
أو باألكثر أن جياريه فيه .  ) وحىت هذه مل يعد جيرؤ عليها الكثريون كما ىف أيامنا (، أنا ال أؤمن بأى غيبيات  ال

  ؟ ، ولذا أريدك أن تقول ىل من فضلك من خلق الرب نعم ال يوجد شىء بدون خالق:  قليال
ىف مجيع األحوال كانت وستبقى القاعدة 

، التعمق  العامة أن الدين بئر رمال متحركة
فيها لن ينتهى بصاحبه إال إىل ابتالعه 

نعم .  حةبالكامل ىف أحد التنظيمات املسل
أنا أعلم أن هناك استثناءات قليلة هى الىت 

، وهى األناس األذكياء من  ميكن ختيلها هنا
ذوى اإلميان الفطرى الذين ال يعنيهم األمر 

، لكن لو أجربهم املتدينون على  كثريا
،  التفكري ومناقشة التفصيالت والنصوص

فإهنم قد يتحولون ساعتها لرفض اإلميان 
لم أن هناك املاليني من كذلك أع.   برمته

، أصبحوا مؤمنني ال عن  املؤمنني حول العامل
، إمنا فقط ألهنم وجدوا  موقف أو قناعة

املؤسسة الثقافية جملتمعاهتم تقول هلم أن هناك 

، وعليه  العامل تقاعس كثريا عن التبشري بالعلمانية
ال حل آخر إال االنزالق لعصور ظالمأن يعلم أن 

إن صورة اآلميشى املسامل للشخص املتدين.   جديدة
هى أكرب خلط وقع فيه العامل الغرىب ىف القرن

، وأعماه عن القوة التدمريية احلقيقية  العشرين
، وكل عقيدة تلغى العقل وكل الدين عقيدة.  للدين

سلمةأرضية للمناقشة ألهنا تنبع من الفرضيات امل
الدين.  والتعليمات الىت تأتى من السماء أثناء النوم

،  ، قوة شر ما ىف ذلك شك  قوة ما ىف ذلك شك
لكن األهم أنه ليس أبدا قوة مبادرة أو إجيابية حىت ىف

، هو ينتظر حىت تزدهر حضارة ما.   فعل هذا الشر
. وساعتها فقط حيني وقت الشغل وينقض هلدمها

فقط ينتظر بزوغ احلضارة ، بعدها ال يفعل شيئا
،  سلبيته هذه هى الىت جنا هبا على مر العصور.   التالية

. وها قد حان الوقت للعامل أن يفيق
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 ولو قالت هلم هذه املؤسسة صباح الغد أن كل اآلهلة أوهام خلقها البشر أيام كانوا جهلة.  أهلة وأنه جيب اإلميان هبا
فعلها أتاتورك وبورقيبة .  ، فإهنم سيتحولون قبل حلول املساء للفكر اجلديد بدائيني ال يرتدون أربطة العنق مثلنا

، وال يصعب باملرة ختيل حال الشعبني التركى والتونسى لو كان  جذرية ماضية العزم extirpationismباستئصالية 
ما تفتقده بقية الشعوب .   جرياهنم ميضون ىف خزعبالت املاضى، وتركوهم كما فعل   قادهتم اختاروا الطريق السهل

  ! اهلجوم:   هذا ما تتضرع إلينا به اآلن مجيع املعطيات.  اآلن هو إجيابية وحزم هذا الفعل االستئصاىل
العامل إن .  ، إمنا على دين تليڤزيوناهتا ، أن الناس مل تعد على دين أنبيائها  إن أبسط ما علمنا إياه القرن العشرين

إن .  ، وعليه أن يعلم أن ال حل آخر إال االنزالق التدرجيى لعصور ظالم جديدة تقاعس كثريا عن التبشري بالعلمانية
، وأعماه عن القوة   صورة اآلميشى املسامل للشخص املتدين هى أكرب خلط وقع فيه العامل الغرىب ىف القرن العشرين

، وكل عقيدة تلغى العقل وكل أرضية للمناقشة ألهنا تنبع من الفرضيات   الدين عقيدة.   التدمريية احلقيقية للدين
  . املسلمة والتعليمات الىت تأتى من السماء أثناء النوم

، لكن األهم أنه ليس أبدا قوة مبادرة أو إجيابية حىت ىف  ، قوة شر ما ىف ذلك شك الدين قوة ما ىف ذلك شك
، فيحشد كل   ، وساعتها فقط يعرف أن وقت الشغل قد حان  ة ماهو ينتظر حىت تزدهر حضار.  فعل هذا الشر

سلبيته هذه هى الىت جنا هبا على مر .  ، فقط ينتظر بزوغ احلضارة التالية بعدها ال يفعل شيئا.  معاوله وينقض هلدمها
  . ، وها قد حان الوقت للعامل أن يفيق العصور

، وعلى هديه حاربتهم أمريكا بنب الدن ىف   ملسلمنيمن الغباء أن حارب السادات الشيوعيني والقوميني با
يكفينا أن الشيوعيني والقوميني ال .  ، وحاولت ذات الشىء ىف الشيشان ومل تستطع أفجانستان والبوسنة وكوسوڤو
، مهما أساءوا فهم حقائق الواقع وقوانني  ، بل هم ذوو مرجعيات أرضية حمضة ينتحرون أمال ىف فردوس النعيم

ىف مجيع  . ( االنفعالية -بلفظ مهذب-، أو  ، ومهما تصرفوا بعاطفية وحتريض أمحق للشعوب اجلاهلة  والكونالطبيعة 
غباء املشروعني الشيوعى والقومى هو ىف التحليل األخري الذى قادنا اآلن األحوال ال ميكن الفرار من حقيقة أن 

، كما ال يعفى بالطبع الغرب من خطل  عسكرين، لكن هذا ال يلغى الفارق الشاسع بني امل لسيطرة اإلسالميني
، إن مل يكن أحيانا ألربعة شهور أو حىت أربعة  ، وسياساته الىت ال ختطط ألكثر من سنوات االنتخابات األربع  تقديره
  . ) !  ، هذه الىت نكرر أهنا ستودى الهنيار احلضارة برمتها يوما ، وهى بدورها إحدى خطايا الدميوقراطية أسابيع
)  بصليبها أو حجاهبا أو بعالمات صلواته وحليته (قد حان الوقت أن نعيد للمتدين املسامل واملتدينة املساملة ل

إحساس العقود املاضية بأنه شخص غري طبيعى وشاذ ىف جمتمع تسوده العقالنية والتفكري العلمى العملى 
وأهنم مصابون مبرض جذام امسه  ، دى والعشرينعليه وعليها أن يعلموا أننا ىف قرن امسه القرن احلا.   العلماىن
لقد أقامت املسيحية بل والصغار اآلخرين .  القتل:  ، يستوجب العزل ىف املعسكرات أو لو لزم األمر الدين

على احلضارة العلمانية أن تشرع ىف إقامة حماكم :  ، واليوم جاء وقت اهلجوم املضاد  حماكم تفتيشهم يوما
، وأن توظف أو ختترع هلا كل ما حيتاجه أمر كشف التدين أو القابلية الكتسابه ىف  ملتديننيتفتيشها اخلاصة ضد ا

هذا وإال لن تقوم للحضارة .  إخل…، چيينية أو فسيولوچية أو حتليلية نفسية  ، من تقنيات عالية جديدة املستقبل
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، ال شىء أكثر وال شىء  نعم.  موتسپتمرب إن هذا أصبح ببساطة مسألة حياة و ١١ما قاله .  قائمة بعد اليوم
  . أقل

، وختيل مثال أن مل يتطرق أحد  مبناسبة األفالم كل ما قيل وكتب هذا األسبوع مثري للعجب:  ملحوظة  [
، اللذان ذهبا لقلب نيو  ‘ صانع السالم ‘و ‘ أكاذيب حقيقية  ’فيلما .  ألهم فيلمني إطالقا تنبئا مبا حدث

بالطبع مع .  ، والثانية على ظهر ضابط بلقاىن احدة داخل جمموعة آثار عراقية، و يورك بقنبلتني نوويتني
ليس  ‘ يوم االستقالل ’، ولـ  مثال للحالة الىت أصبحت تعيشها نيو يورك اآلن ‘ احلصار ’تقديرنا لتجسيد 

تتابع اخلاص بفرار ، بل بالذات ىف رأىي لل ملشاهد اهلجوم املتزامن على املدن الكربى واحلرائق والدمار الشامل
  . ساعة الثالثاء املاضى ١٢، والذى حدث فعال ملدة  الرئيس ملكان سرى آمن

، تسخر من  واجلاهلة طبعا—على أن املثري للغثاء حقا أن تنطلق األقالم النقدية والصحفية العربية الشامتة 
إن السينما اهلولليوودية .  فشل رامبو وشوارزينيجر وبرووس ويلليس

http://everyscreen.com/views/hollywood.htm وليس بوسع أحد  شىء جدير بالتبجيل حقا ،
بل احلقيقة أن السياسيني هم .  املزايدة عليها وعلى كفاءة روءيتها وخياالهتا فيما خيص ما حدث قبل أسبوع

الء ، لكن هؤ واإلسالمى منه بالذات—، حيث حذرهتم من خماطر اإلرهاب   اجلديرون باخلجل أمامها
  ! ‘ املخرج عاوز كده ’، باعتبار أن  املتعجرفون طاملا صموا آذاهنم وأعينهم

…  
ماهية اجليل اجلديد من ؟ إىل معرفة ما ستكون عليه  ، هل تعرف إالم أنا أكثر تلهفا ىف هذه اللحظة وبعد

رمجت هبا السينما كلنا يذكر الصيغ الفنية والتنويعات الىت ت.  ٢٠٠١سپتمرب  ١١أفالم الرعب لعصر ما بعد 
وكلنا يعرف كيف ترمجت أفالم الستينيات .  الرعب الذى سببه انطالق مارد العلم من قمقمه ىف هريوشيما

، ىف أبنائنا  ، إىل حتت السطح مباشرة من حياتنا احلضرية املعاصرة وما بعدها فكرة أن الرعب كامن هنا واآلن
، والقائمة  شرا قاتال ال ميكن قتله أقرب جدا مما ميكننا التوقع، وأن  وحيواناتنا وأحشائنا وعقولنا وجرياننا

 ‘  طارد األرواح ’، حىت  ‘ ليلة املوتى األحياء ‘و ‘ طفل روزمريى  ‘و ‘ الطيور ’معروفة بدءا من 
  . ‘ اإلشراق ‘و ‘ هاللوويني ‘و

.  ؟ ال نعلم بالضبط  فاهلاوينيما هى املعادالت البصرية والدرامية الكابوسية املمكنة ملشهد الربجني احملترقني
، واملؤكد أيضا أن الدين سيكون  املؤكد أهنا أشياء تعتمل جدا اآلن ىف ذهن صناع سينما الرعب املبدعني

  . ] حمورا مركزيا ىف كل تلك املعادالت البصرية والدرامية لشر القرن احلادى والعشرين السينمائى القادم
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اعتدنا :  موضوع فىن آخر:  ٢٠٠١أكتوبر  ٩  [
على رؤية ملصقات السيارات الىت يقول كل منها أنا 

، ويستبدل قلب  ، أو أنا أحب كذا  أحب مدينة كذا
شرم  -قلب أمحر-، فتصبح أنا أمحر عادة بكلمة أحب

اعتدنا على رؤية هذا النوع من امللصقات .  الالشيخ مث
لدرجة أن مل يسأل أحدنا نفسه من الذى اخترع هذا 

  . التصميم أو فكر ىف استبدال القلب بكلمة أحب
أحداث نيو يورك األخرية أعادت إىل دائرة الضوء 

 ٧٢، بعد أن بلغ من العمر اآلن  اسم ميلتون جليسر
،  ١٩٧٥ سنة ظهر هذا امللصق ألول مرة ىف.  سنة

، وكان يطبع عادة  وكان يقول أنا أحب نيو يورك
، مث  على القمصان والقبعات الىت يشتريها السياح هناك
، بل   انتشر بسرعة الربق لتستخدمه بقية مدن العامل

وأصبح يستخدم حىت ىف التعبري عن اآلراء السياسية ىف 
  . إخل…الفتات املظاهرات 

  
  
  
  

We Also! 
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يعد ميلتون جليسر من أوائل فناىن 
اجلرافيك الذين حطموا القواعد الصارمة 

، والىت تأسست على يد ما  لفن امللصقات
يسمى املدرسة السويسرية أحيانا واملدرسة 

كل هذا بدأ ىف .  األملانية أحيانا أخرى
عقد الستينيات حيث ذاعت شهرته من 
خالل األغلفة الىت رمسها أللبومات املغىن 

، مث بدأت أعماله ىف  اليسارى بوب ديالن
نيو يورك  ’االنتشار من خالل جملة 

، مث بعد   الىت شارك ىف تأسيسها ‘ ماجازين
ذلك بدأ التعاون مع الصحف واجملالت 

  . الكبرية العامة
ون جليسر لدائرة الضوء من عاد ميلت

، وأصبح علما مطلوبا  جديد هذه األيام
للحضور ىف مجيع املناسبات واالحتفاالت 

والبداية .   أو حىت اجتماعات التخطيط هلا
أن انفعل هو نفسه باألحداث فلم يشعر 

افة القلب ، لتضع بقعة سوداء صغرية على ح بنفسه إال وقد راحت ريشته جترى فوق ملصق نيو يورك القدمي
، ومرة أخرى يسرى  ‘ أنا أحب نيو يورك أكثر من ذى قبل ’، وليضيف كلمتني أسفله ليصبح   األمحر

، بل وأيضا  ، وإذا به يغطى رءوس وصدور الناس وجدران البيوت والشوارع التصميم كما النار ىف اهلشيم
اركت هولليوود وجنوم هذا األسبوع ش.  صفحات الصحف ومواقع اإلنترنيت ىف غضون ساعات قليلة

، بأن انتقل  ‘ حنن حنب نيو يورك ’السينما ىف احلملة الىت أصبح شعارها نسخة جديدة من ملصق جليسر 
، بدال من لوس أنچيليس حيث  اجلميع إىل نيو يورك لتصوير مجيع اإلعالنات املطلوبة ىف الفترة املقبلة

  . ] يصوروهنا عادة

Art at Work! 
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، كانت الدول العربية  وألن شر البلية ما يضحك.  أسبوعني من الفاجعة مرحبا بعد:  ٢٠٠١سپتمرب  ٢٥ ◄

ظلوا يفصلون ويهندسون شروطهم طوال وعرضا للدخول ىف .  واملسلمة هى األضحوكة ىف األسبوعني املاضيني
ك هذا االسم يثري الضح.  ، ووصل األمر ببعضهم حلد إيراد اسم األمم املتحدة كشرط لدخوله التحالف الدوىل

، لكن  http://everyscreen.com/views/culture.htm#NewWorldOrderتلقائيا عندى كما تعلم 
أن ال تعلن أمريكا احلرب على أحد إال بعد موافقة األمم :  املضحك هذا املرة هو الطلب الغريب جدا من نوعه

ستجدى املائىت دولة الصراصريية الىت ، مث جتد لزاما عليك أوال أن ت ختيل أن تتعرض هلجوم كذلك اهلجوم.  املتحدة
  ! ؟ نكتة أليس كذلك.   ، تستأذهنا واحدة واحدة قبل أن تدافع عن نفسك ال يعرف أحد مىت أصبحت أعضاء أصال

، بل أن من راحوا ميألون املؤمترات الصحفية أو صفحات  على أن هذه ليست النكتة األصلية الىت قصدناها
.  ، اكتشفوا ىف النهاية أهنم مل يدعوا أصال ملثل ذلك التحالف تعقلة أو أيا ما كانتصحفهم بشروطهم املتشددة أو امل

!  ، وال جتد حىت من يقل هلا شكرا ختيل أن تعرض إيران والعراق والسودان مثال كل املساعدات وبال حتفظ تقريبا
ن وبعض دول القوقاز ورمبا وقد حددت الپاكستا.  ببساطة أمريكا وحدها هى الىت حتدد من يدخل ومن ال يدخل

  . ، وأن ال يوزع األجر على متشاركني كثر بال داعى ، واملعيار طبعا هو الفائدة والكفاءة  من بعيد روسيا واهلند
السبب املباشر هلذا كما سنرى أن طبيعة احلرب القادمة هى حرب 

.  س مبب توماهوك إعالمى يلقى على معسكرات خاوية، ولي عصابات
ألول مرة وذى  ‘ اجلاد ’لكن قبل أن نرى كيف وصلت أمريكا هلذا القرار 

، تؤشر بدرجة   ، نقول إن نكت الدپلوماسية العاملية املذكورة ىف هذا األسبوع  الفهم األوىل على األقل لطبيعة العدو
الشطب من الذاكرة احلفل الصاخب الذى أقيم باتساع العامل من أجل  حيث جيب.  ملموسة لطبيعة العصر القادم

ىف املقابل بدأ توجه جديد حنو أشياء .  ، عندما كان الكل مدعوا للحضور واقتسام الكعكة الدمسة حترير الكويت
، أو  كى املعتاد، وطبعا تعبريا عن القوة بال اخلجل األمري ، بل واقتصادية ىف تصنيع التحالفات أكثر واقعية وعملية

.  ) ! حلف النيتو نفسه غري مدعومن املذهل أن بات واضحا ىف الساعات األخرية أن  (بكلمة أشياء أكثر طموحا 
ولعلنا حتدثنا يوما عن خطط إنشاء منظمة للدول الدميوقراطية بديلة ملنظمة األمم املتحدة الىت فقدت شرعيتها عندما 

لقد كان األسبوعان املاضيان أياما حامسة ىف .  ١٩٤٥ العامل كما كانت سنة مل تعد معربة عن موازين القوى ىف
، وفيهما متت صياغة ما جيب أن يسري عليه مستقبل العامل ىف السنوات   تاريخ فريق األمن القومى للرئيس بوش

خله ومن خارجه ، بسبب أصوات مسماة باملعتدلة من دا كان الفريق قد وصل لدرجة من التميع والتخبط.  القادمة
هل آتيتكم بزاد وفري يا أصحاب نظرية  (، إىل أن جاء اهلجوم ىف الوقت املناسب متاما  كالصحافة والكوجنرس

  . ) ! ؟ سپتمرب ١١؟ أال ميكن أن تكون االستخبارات املركزية هى مدبرة أحداث  املؤامرة

دونالد رامسفيلد حيتقر حىت
افهموها.   حلف األطلنطى

 !  بقى
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الذى جنا حبياته  دونالد رامسفيلدجنم 
أو لعل   (من قصف الپنتاجون بالصدفة 
، بزغ  )  !  املؤامرة كانت حمكمة جدا

ىف وقت كان الكل حياربه فيه ىف أمور 
ثانوية كاتفاقية الصواريخ الپاليستية أو 

لقد كان صوته قد بح .  ميزانية الدفاع
نظّرا للكارثة قبل حدوثها متنبئا وم

هذا الذى صنع التاريخ .  بوقت طويل
مرتني عندما اختاره چريالد فورد سنة 

كأصغر سكرتري للدفاع سنا ىف  ١٩٧٥
، لطاملا حتدث عن  كأكرب سكرتري للدفاع سنا ٢٠٠٠بوش .  ، وحني اختاره چورچ دبليو التاريخ األمريكى

مبعىن  asymmetrical threats ‘  التهديدات غري املماثلة ’أو عن  unknown unknowns ‘ اجملاهيل اجملهولة ’
وبال نصر  weird، حتتاج ضدها إىل خوض حروب غامضة وموحشة  الىت تأتى من قوى ضئيلة احلجم هامشية

، أو لكل هذه  ، حيث ال طرف ثان أمامك سيوقع وثائق االستسالم التقليدية يوما defined victoryمعّرف 
، إال أنه ىف كل هذا وذاك مل جيد  ‘  هندسة چيينية للعقيدة العسكرية األمريكية ’عا إىل احلاجة إىل إعادة األسباب د

، وليس سرا أنه كان على وشك  ، وأخذ الكوجنرس والصحافة تضجره بكالمها العقيم القدمي الكثريين يستمعون إليه
، الذى طالب فريقه ىف  حىت على الرئيس بوش نفسه - هوالنىب أقل وصف يستحق-اليوم انتصر رامسفيلد .  االستقالة

فإذا رامسفيلد يعرض بقوة .  البداية بتقدمي تعريف للنصر وإال فلن ميكنه دخول حرب نصرها غري معروف الكنه
، ويقنع اجلميع بأن النصر ىف حروب القرن احلادى  حجته النابعة من فهمه لطبيعة العدو اجلديد أكثر من غريه

نفضل قراءهتا  (، إمنا قدرة الشعب األمريكى  ، ومؤشره األساسى ليس استسالم العدو  ليس إال نصرا نسبياوالعشرين 
، ذهب رامسفيلد لطرح فكرة أجرا  بل حسبما قالت بعض التقارير.   على مواصلة العيش ىف سالم معقول)  احلضارة

.  ن احلل هو أن تضخمها ألبعد قدر ممكن، يكو ، وهى أنك عندما تواجه مشكلة صعبة احلل عن النصر املراوغ
وهذه كانت األرضية ملا أعلنه الرئيس بوش هذا األسبوع عن أن حربه ضد االرهاب ستكون باتساع اجللوب أو ما 

على األقل  . ( ، وأن طالبان وبن الدن ليسا إال الطور األول فيها ألمريكا global reachيسمى اليد الطوىل جلوبيا 
،  ، والىت أفضنا أعاله ىف شرح أهنا خاصية إنسانية حمض ثل بداية طيبة لفهم غرىب لطبيعة اإلرهابكل هذا وذاك مي

إنسان -، واإلبقاء فقط على من هم بعد رمبا لن تنتهى إال بإبادة كل البشرية
http://everyscreen.com/views/posthuman.htm  (  . فقط نذكر بأن رامسفيلد هذا مصارع قدمي وشخص

،   Weakness is provocative ‘ الضعف مستفز ’حقا قال يوما عبارة مل تصدر عن أحد أقل من هتلر هى شرس 
، ويعرف حاليا باسم ساطرات رامسفيلد   Rules of Life ١٩٧٤ ‘ ساطرات احلياة ’وذلك ىف كتيبه 

Rumsfeld's Rules http://www.defenselink.mil/news/Jan2001/rumsfeldsrules.pdf  ) .  النص مل

Art at Work! 
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هذه  ١٩٨٠، ويبدو أن نسخة  يعد متاحا من موقع سكرتارية الدفاع
http://www.library.villanova.edu/vbl/bweb/rumsfeldsrules.pdf  مل تعد ترد فيها تلك العبارة

  .  ) ! الشهرية
  : هذه بعض من ساطراتنا املفضلة من بني ساطرات رامسفيلد

- The winner is not always the swiftest, surest or smartest. It’s the one willing 
to get up at 5:00 a.m. and go to the plant gate to meet the workers. (Unknown) 

- If you try to please everybody, somebody’s not going to like it. 
- Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to 

leadership. 
- Beware of the argument that ‘this is a period for investment, improvements 

will come in the out years.’ The tension between the short term and long term 
can be constructive, but there is no long term without a short term. 

- Don’t let the complexity of a large company mask the need for performance. 
Bureaucracy is a conspiracy to bring down the big. And it can. You may need to 
be large to compete in the world stage, but you need to find ways to avoid 
allowing that size to mask poor performance. 

- In unanimity there may well be either cowardice or uncritical thinking. 
(Unknown) 

- If it doesn’t go easy, force it. (G. D. Rumsfeld’s assessment of his son Don’s 
operating principle at age 10) 

- If a problem cannot be solved, enlarge it. (Dwight D. Eisenhower) 
- Most people spend their time on the ‘urgent’ rather than on the ‘important.’ 

(Robert Hutchins) 
- If you think you have things under control, you’re not going fast enough. 

(Mario Andretti, racecar driver) 
- Victory is never final. Defeat is never fatal. It is courage that counts. 

(Winston Churchill) 
- Intellectual Capital is the least fungible kind. (Unknown) 

 : ) !  والطريف أهنا لشاعر يسارى (وقرب النهاية متاما تأتى األفضل إطالقا 
- History marches to the drum of a clear idea. (W. H. Auden) 

 : وأيضا األسوأ إطالقا …
- Demographics is destiny. (Scanlan) 

للمزيد اقرأ الحقا هذا الپروفايل   [
http://everyscreen.com/views/globalization_part_2.htm#SecularRumsfeld [ . 

لني پاول كو
http://everyscreen.com/views/extermination.htm#

Powell ال يزال احلمامة الطيبة .  هو العكس على طول اخلط
، مث  مفلطحة الشخصية الىت تتسرع ىف التصرحيات الرخوة

صرح بأنه سيقدم دليال علنيا للعامل على تورط .  تسحبها كالعادة
،  يني أجربوه على سحبه، لكن الدفاعيني واالستخربات بن الدن

: هكذا تسري السياسة األمريكية
تصرحيات مفرطة اللني من كولني

تصرحيات متفاوتة الشدة من.  پاول
ما ينفذ فعليا ال هذا.   چورچ بوش

، إمنا اخلطط مفرطة اجلذرية  وال ذاك
الىت تدور ىف عقل دونالد رامسفيلد

 ! وپول وولفوويتز
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لكنه !  ؟ وهل أمريكا ىف حاجة حقا ألن تقدم للعامل مربرات الوالء والطاعة—ألنه سيكشف مصادرهم وأساليبهم 
، محلها لثمانني وزير  رغم ذلك كان ىف نفس الوقت حامل رسالة التهديد التارخيية بأن من ليس معنا هو ضدنا

، فجعلت مطاراهتا تغلق فجرا ىف  وبالذات وأوال للحكومة الپاكستانية.  خارجية عرب الكوكب كما جترى األسطورة
، وحىت  ) ١٤فجر يوم  (وجه الطريان املدىن وتفتح فيما يعتقد للمجهود احلرىب األمريكى بعد ساعات من احلادث 

، فهو  ة تذكرليس ىف موقف الچنرال مشّرف مفاجأ . ( قبل دعوة الچنرال مشّرف جمللس وزرائه لعرض األمر عليه
، أو ليس لديه بعد احلسم  ، لكنه يقاوم حميطا رهيبا من التخلف التديىن شخص علماىن مثله األعلى كمال أتاتورك

  . ) ورمبا أعطاه بن الدن اآلن فرصة العمر للشروع ىف برناجمه احلضارى.  األتاتوركى الكاىف حملاربته
، حمارب صلب عنيد ومتشدد يطرح دوما أكثر  د الشدائد، ديك تشيىن أثبت أنه كما احلال دائما عن  ثالثا

.  ، الذى ينتصر ىف النهاية وهو أقرب اجلميع لفكر دونالد رامسفيلد وپول وولفوويتز.  اخليارات جذرية وجرأة
وليس ألى سبب غامض يستمد هذا الرامسفيلد ذلك النفوذ الذى يعلو سلطة الرئيس األمريكى فقط بل سلطة 

، لكن  ، يترك بوش وپاول وكل من شاء جيرب ما شاء السبب فقط أنه يقول الشىء الصواب.  الدستور نفسه
، ال آلى سبب ىف الدنيا إال ألنه الشخص الذى قدر سلفا فشل كل املناهج وكل  يعودون له حتما ىف النهاية

للمزيد  . ( extirpationاالستئصال :  ، وأيضا قدم سلفا التشخيص الوحيد الصحيح واحلل الوحيد املمكن احللول
  . ) Ctrl+Fعن هذه الكلمة احبث هذه الصفحة مستخدما 

، هم  من ظل يستمع إليهم الرئيس طوال األسبوعني املاضيني
أيضا  (هؤالء الثالثة زائد پول وولفوويتز مساعد سكرتري الدفاع 

بة عن حاجة كرئيسه رامسفيلد شخص صاحب دراسات مسه
أمريكا إلحكام قبضتها على كل العامل اقتصاديا وسياسيا 

، ولعلنا نعطى  ، وإال ستجد نفسها ىف خطر جسيم وعسكريا
، زائد الچنرال ريتشارد مايرز  )  قريبا وقفة مع هذه الدراسات

، وحلد ما چورچ تينيت رئيس وكالة  رئيس األركان اجلديد
، واملفروض  نظريا عن الكارثةاملسئول   (االستخبارات املركزية 

أن كان قد أعدم رميا بالرصاص اآلن فوق ركام مبىن مركز 
، لكن إذا به يصبح عقال مرموقا يرنو إليه  التداول العاملى

السبب بسيط أنه كان مغلول اليدين بسبب تشريعات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان الكلينتونية من سنة .  اجلميع
، وال أحد يعرف هل هناك مالئكة  ستخبارات ىف الكذب وىف جتنيد أى خارج على القانونالىت شلت يد اال ١٩٩٥

هذه بالطبع إشكالية اليسار .  األكثر استقامة بالطبع كان إلغاء االستخبارات أصال.  ىف املافيا أو منظمة القاعدة مثال
، واألسوأ أن هذا  ن تأتيك منهم طعنة قاتلة ىف الظهر، إىل أ الثقة املطلقة ىف املتخلفني:  األزلية الىت يطول الكالم فيها

على أية حال اقرأ ما كتبناه عن تينيت ىف فرباير .  ، إمنا بسبب انتهازيتهم الزائدة  ال يأتيهم بسبب نظرياهتم الرومانسية

الغرب الساذج ال يعرف كيف
ألن.  يفكر العرب واملسلمون

إسرائيل تعرف فإهنا طاملا بدت أقرب
للعقل وأمريكا جملرد العضالت الىت

اآلن.  شيطاىن ومهى ‘ لوىب ’حيركها 
انتهت هذه الفجوة وأصبحت الرؤية

اإلسرائيلية للعامل تقسمه-الرامسفيلدية
بكامله ألول مرة منذ قرون التقسيم

 :  الوحيد الصحيح
! التقدم ضد التخلف
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تورات مبناسبة بيانه اجليد جمللس السينا http://everyscreen.com/views/extermination.htm#Tenetاملاضى 
  . ) ، واألكثر تنبؤا بالكارثة ىف حينه ‘ األهداف األطرى ’عن 

، وحمور أفكارهم أن أمريكا جيب  اليمني اجلديد أو احملافظني اجلددهؤالء هم أقطاب ما أصبح يسمى ىف أمريكا 
نفضل حنن  ورمبا.  ، ودون احلاجة ألى حلفاء من أى نوع ، وحتديدا باستخدام قوهتا العسكرية  أن حتكم العامل

، وإعطاء لكل من ساهم ىف صياغاهتا األوىل  ، أوال إحقاقا للحق اإلسرائيلية للعامل-الرؤية الرامسفيلديةتسميتها 
، وإسرائيل حيث تشارك ىف طرحها بنفس القوة كل من بنيامني نيتانياهو  رامسفيلد كرمزها األمريكى األكرب:  حقه

http://everyscreen.com/views/extermination.htm#Netanyahu  وآرييل شارون
http://everyscreen.com/views/extermination.htm#WarDrums   ناهيك عن كوهنما األسبق ىف ،

وثانيا ألن ما حنب أن نقرأه ونتمثله فيها هو أهنا ىف ثوهبا اجلديد املوحد .  طرحها كما رأينا ىف أكثر من موقف
بالطريقة الوحيدة  - وأيضا ألول مرة منذ قرون طويلة- قسمت العامل بكامله اسع واملتوافق عليه ألول مرة على نطاق و

  .  التقدم ضد التخلف:  الصحيحة
لتقسيم مستقيان من حقلى تلك الرؤية وهذا ا

، وهى تنتصر هلما بل ولكل  التقنية واالقتصاد
، يسعد هلا  اإلنساىن نصرا ال سابق له-الفكر بعد

كما مل يسعد أبدا كل من آمن بأولية التقنية 
لألسف ال .  واالقتصاد على كل ما هو إنساىن

السياسة وال الدپلوماسية وال الستراتيچية مل تكن 
شعوب على هذا النحو من قبل تقسم البشر وال

األسوأ أن الغرب الساذج مل يكن يعرف !  قط
لكن ألن .   كيف يفكر العرب واملسلمون

إسرائيل تعرف فإهنا طاملا بدت أقرب للعقل 
 ‘  لوىب ’وأمريكا جملرد العضالت الىت حيركها 

، ولعله  هذه الفجوة انتهت اآلن.  شيطاىن ومهى
واشينجتون حىت أعظم إجناز ألحداث نيو يورك و

  ! اآلن
هل أمريكا ألعوبة ىف يد   [

؟ عدنا ملزيد من اخلوض ىف هذا بعد عامني ىف صفحة احلضارة  إسرائيل
http://everyscreen.com/views/civilization_part_3.htm#MahathirII   مبناسبة تصرحيات ،

  .  ] ملهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا كان هذا هو فحواها

The Most Attractive Woman on Earth! 
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، الذى يقال إن بوش كان يفضى إليه  ء ورؤاهم املمتعة نصل أخريا للشخص الوحيد ىف الدنيابعد كل هؤال
هذه أصبحت اآلن أمجل وأروع امرأة ىف العامل وأكثرهن إثارة .   كوندولييززا رايس:  باحلديث وما حياول التفكري فيه

، ها هى  رة إعادة رسم خريطة العاملفكل نظرياهتا الكيسينچرية عن ضرو.  ) ! أنت تفهمىن (من كافة النواحى 
  . تنفذ حرفيا أمام عينيها وبسرعة مل حتلم مبثلها قط من قبل

-http://www.defenselink.mil/photos/Sep2001/010912-D-2987Sانقر هنا :  هدية

118.html  سپتمرب  ١٢لصورة هائلة احلجم جمللس احلرب األمريكى الذى انعقد برئاسة الرئيس بوش يوم
، أما كولني پاول فغائب ألنه ال يدعى ملثل هذه  ديك تشيىن غائب ألسباب أمنية دستورية ( ٢٠٠١

  . ) ! االجتماعات
املتخصصة أصال ىف الشأن  (مل متر أسابيع قليلة حىت كانت السمة الرئيسة لكوندولييززا رايس :  تدقيق  [

موحات للغاية مقارنا بأطروحات باليمني ، كما بات كيسينجر متواضع الط هى الصمت املطبق)  السوڤييىت
مدرسة ميني احلرب الباردة الكيسينچرية غري مؤهلة كثريا اليوم لفهم العامل من مث خلصنا إىل أن .  اجلديد

، أو لزوال   ، والىت ال بد وأن تفضى لسيطرة مطلقة أمريكا على العامل اجلديد أو استيعاب أچندة احلرب احلالية
لتفاصيل هنا انظر ا.  مطلق هلا

http://everyscreen.com/views/extermination.htm#Nixon  [ .  
كستراتيچية  آرييل شارون، ال ندرى إن كان صائبا جدا قرار أمريكا ىف هناية املطاف باعتماد تكتيكات  بعد

ن خالل زرع واملضى ىف مشروع طويل اجملرى لالستئصال اجلراحى لإلرهابيني م.  رئيسة ورمبا وحيدة للحركة هلا
ناسني أن شارون نفسه يرى كل .  ، وما إليها وكالء االغتياالت واملروحيات اخلفيضة وعمليات الكوماندوز الليلية

، ورمبا تصل حلد اإلبادة  هذا كجزء جد مؤقت من ستراتيچية أبعد للردع ستستخدم فيها يوما القوة بكل اتساعها
فجميع .  ، لعله ال يزال غائبا عن القيادة األمريكية سى آخر للموضوعاملؤكد هنا أن هناك بعد نف.  إن لزم األمر

، لكن كل هذا انقلب ىف األسبوعني  األمم الفاشلة ىف الشرق األوسط راعية لإلرهاب فردا فردا وبال استثناءات تذكر
الشعوب درسا  وال نعتقد أنه جيب تفويت هذه الفرصة لتلقني هذه.   األخريين لرعب من بطش أمريكى هائل قادم

، وأن تسعى  ، حبمق مناطحة احلضارة الغربية ، ويقنعها رمبا مرة واحدة لإلبد جديا يشعرها بعدم جدوى اإلرهاب
املؤكد أن أى تراخ ىف استخدام .  ، حماولة حماكاهتا وترسم خطى جناحها قدر املستطاع  ىف املقابل إن أرادت احلياة

، ومن كان مذعورا ترتعد فرائصه  وف ينقلب عليها وباال مضاعفا بعد قليل، س أمريكا ألقصى معايري القوة وفورا
إن التيئيس هو اسم اللعبة ىف هذا الشق النفسى واملعنوى .  قبل أسبوعني بدأ يستعيد صوته العاىل ىف اليومني األخريين

  .  ، وخسارته هى خسارة حضارتنا برمتها للصراع
ارية الصاخبة جنبا إىل جنب مع التصفية احلقيقية الصامتة والتحتية مبعىن آخر حنن حباجة لبعض األلعاب الن

، أبعد ما تكون عن احلل بدون خيارات جذرية كوقف اهلجرة  ىف مجيع احلال تظل القضية ىف رأينا.   لإلرهاب
نية ال ، أو ستراتيچيا من خالل التنمية بالتق مؤقتا من خالل اإلجراءات األمنية الصارمة الىت ال تأخذ أسرى (

، أو استخدام أسلحة الدمار الشامل الضرورية حلسم قضية استفحلت حىت وصلت ملرحلة احلضارة أن  ) بالعبيد
، عدم صالحية احللول الغربية  ، بات واضحا أكثر من أى وقت مضى ىف التاريخ رغم هذا.  تكون أو ال تكون
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دة ملواجهة قوى الظالم القادمة من املنطقة الوسطى كما أن األطروحات األمريكية اجلدي.   العقيمة التقليدية هلا
هذه أكثر األشياء .  ، أيضا أكثر من أى وقت مضى ، لكن فامهة نسبيا لطبيعة املشكلة ، هى حمدودة الطموح للشرق

، وجند لزاما علينا مبدئيا على األقل أن نتوجه بالشكر لصاحب  سپتمپر ١١إجيابية مما أتت به حىت اآلن أحداث 
، إىل السيد أسامة  ، أو على األقل البدء ىف طرحها للمناقشة للغرب ‘  اجلبارة ’ضل األول واألكرب ىف هذه اخلطوة الف

  ! ، أو شجعت فينا األمل فيه يوما ، أن أعطيتنا بارقة هذا العامل اجلديد الشجاع بن الدن
…  
ا العربية تفتقت عن فكرة عقليتن:  نكتة

سپتمرب من  ١١مجيلة فحواها أن هجمات 
يهودى  ٤٠٠٠، وأنه حذر  تدبري املوساد

من الذهاب ملركز التداول العاملى ىف ذلك 
، متاما مثل القول بأن  شىء جيد.  اليوم

اجليش اجلزائرى هو الذى يقتل الناس 
، ومثل ألف  وينسب جمازره لإلسالميني

كل منها مليون شخص  مؤامرة يتآمر ىف
، وال تكشفها إال عقولنا  كلهم كتوم للغاية

الناهبة الىت تقزم خياالت أوليڤر ستون نفسه 
لن خنوض ىف .  عن مقتل چون كينيدى

متاهات قدمية 
http://everyscreen.com/views/culture.htm  أو أننا متفقون متاما .  إخل…عن الذكاء والغباء والچيينات

، أو نزعم ظلما بوجود فارق بني أننا  ىء أيا ما كان يلعب دائما لصاحل أمريكا وإسرائيل وحدمهامعكم أن كل ش
يهود يستغلون كل شىء مبا فيه املصائب فيحولونه إىل مكسب - ، أو أن األجنلو نكيد للغري فينقلب الكيد علينا

  . ونصر
القاعدة بريئة .  دين لنظريات املؤامرة وألصحاهباأنا من أكرب املعجبني وأشد املؤي:  ما نود قوله شىء أبسط بكثري

، واملوساد هو مدبر  ، وإسالميو اجلزائر أبرياء من مذابح املدنيني  من هجمات نيو يورك وواشينجتون اإلرهابية هذه
فقط سؤال واحد .  ال خالف على اإلطالق.  كل شىء ىف الكون مبا فيه الفجوات السوداء واالنفجارات الشمسية

، وما الذى مينع هؤالء حىت اآلن من إصدار بيان  ملاذا يربئ الكل اإلسالميني وال يربئ اإلسالميون أنفسهم:  حيريىن
  ؟ بسيط يقولون فيه أن ال عالقة هلم بتلك اهلجمات واملذابح

وهبم ، ملاذا ال يتركون اهللا الذى خذهلم ىف كل حر ال أفهم بعد كل ما يقوله املسلمون عن املوساد:  سؤال آخر
  ؟ ويعبدونه هو

…  

أنا من أكرب املعجبني وأشد املؤيدين لنظريات
القاعدة بريئة من هجمات نيو.   املؤامرة وألصحاهبا

، وإسالميو اجلزائر  يورك وواشينجتون اإلرهابية هذه
، واملوساد هو مدبر كل أبرياء من مذابح املدنيني

شىء ىف الكون مبا فيه الفجوات السوداء
.  ال خالف على اإلطالق.   واالنفجارات الشمسية
ملاذا يربئ الكل اإلسالميني:   فقط سؤال واحد حيريىن

، وما الذى مينع هؤالء  يربئ اإلسالميون أنفسهموال
حىت اآلن من إصدار بيان بسيط يقولون فيه أن ال

 ؟ عالقة هلم بتلك اهلجمات واملذابح
ال أفهم بعد كل ما يقوله املسلمون:   سؤال آخر
، ملاذا ال يتركون اهللا الذى خذهلم ىف كل  عن املوساد

 ؟ حروهبم ويعبدونه هو
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، أو أن هذه  ، أو فكرة احلضارة ضد التخلف للوهلة األوىل تبدو فكرة من معنا ومن ضدنا:  هامش فلسفى
، أى  ، تبسيطا مانويا يتناقض مع الطبيعة اجلدلية للصراع حرب لن تنتهى إال بإفناء أحد الطرفني للطرف اآلخر

، شيئا يبدو للوهلة األوىل أنه  كتشفه أننا بصدد تعلم شىء جديد، قد يبدو عندما ن لألسف هذا صحيح.  صراع
إذا كان من التبسيط .  بادئ ذى بدء لن ننكر احلقائق الواقعة.   يستعصى على الوضع ىف سياق النظريات املستقرة

هذه .  اب، فمن السذاجة التعامى عن مالحظة أننا نتجه بسرعة حنو هذا االستقط تقسيم العامل ما بني أبيض وأسود
املقصود الصفحة األصلية باسم اإلبادة قبل أن تنفصل هذه الصفحة  [نبوءة قدميا افتتحنا هبا حنن أنفسنا هذه الصفحة 

ذلك عندما حذرنا من أن .   ، قبل أحداث هذين األسبوعني بكثري بل وقبل استالم چورچ بوش نفسه املكتب ] عنها
واإلسالمية الفاشلة اقتصاديا املهزومة حضاريا الغارقة ىف اخلرافة والدين ، ال سيما الشعوب العربية  شعوبا بكاملها
، ستنقلب جمرد قطاع طرق كافرة باحلضارة تتملكها فقط غريزة من الدمار اخلالص حنو كل ما هو   والپارانويا ثقافيا

هلم جرا من كل ، و ، الشر املطلق هذه ليس أمامها من بديل إال أن تصبح الفشل املطلق.  أو من هو ناجح
  . احتماالت كلمة مطلق
، وال ميكن أن حنل  ، ال ميكن أن نكون قد نكصنا عن مفهوم الديالكتيك ، أو ىف مجيع األحوال على أنه ىف هذه

، فعلى األقل إن مل يكن قانونا كونيا  طبعا هذا غري صحيح.  اإلشكالية مثال بالقول بإنه لصيقة إنسانية ال أكثر
، وهو يقع ىف القلب من نظرية  نون ثابت بامتداد كل قصة احلياة الىت نعرفها على كوكب األرض، فهو قا قاعديا
  . ، وبدون تفاعل وتأثري متبادل مل يكن ليوجد تطور  التطور

هنا تكمن .  ، إمنا تقع حتديدا ىف الدين ، املشكلة ال تقع ىف الكون وال ىف احلياة وال حىت ىف اإلنسان ببساطة
هل هو حيارب دون أن .  ، وچورچ بوش نفسه مؤمن املانوية اختراع ديىن.  طريفة وغريبة للوهلة األوىل مفارقة تبدو

  ! ، مثل عجيبة هى مسالك اجلدل ؟ هنا باملثل لن نقول شيئا توفيقيا  يدرى صلب العقيدة الىت يؤمن هبا هو شخصيا
عم املانوية شىء تبسيطى غري ديالكتيكى وغري ن.  املانوية حتتاج حلل مانوى؟  ما املشكلة!  ال بأس.  بالعكس

، الىت هى حبكم التعريف النفى لكل  لكن أين الديالكتيك عندما يتعلق األمر بالدومجا.  ، بل وغري مفيد واقعى
ىف هذه احلالة يصبح الديالكتيك هو الصراع بني الديالكتيك ونفى .   مفاهيم التفاعل والتطور والديالكتيك

، لن يتعلم فيه الديالكتيك شيئا من الدومجا ولن تتعلم منه هى  ا الصراع يكون مانويا ىف هذه احلالةهذ.  الديالكتيك
،  ، وإما أن ينفيها هو بالكامل فقط إما أن تقهره إىل حني وهذا ما مسى عصور الظالم.  قط مهما طالت العصور

  . وهذا ما أعلنته احلكومة األمريكية على العامل ىف حرهبا اليوم
، ناله الكثري جدا   ، هو إميان خمفف جدا ككل األبعد من هذا أن اإلميان املسيحى احلاىل عند چورچ بوش أو غريه

حنر تولته معطيات احلياة والتطور .  ، فالدين ال يتفاعل إمنا حيتضر ببطء حنر وال نقول تفاعال.  من النحر الديالكتيكى
هذا سواء .  ى العقيدة املسيحية احلالية دومجا أو مانوية إال بالكاد، حبيث ال تكاد تسم املختلفة على مر العصور
، بل حربا حضارية بني  ليست حربا صليبية بني دومجا ودومجاهذا يطمئننا أكثر إىل أهنا .  أحس أصحاهبا بذلك أم ال

، هى الىت  نعم، حرب املانوية هى الىت فرضت الزمان واملكان فيها  حرب مصريية نعم.  الديالكتيك والدومجا
، هى الىت فرضت أن تكون قتاال مانويا حىت  ، هى الىت حددت السالح وطريقة القتال نعم حددت قواعد اللعبة
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إما أن ينتصر وإما أن .  ، هى حرب الديالكتيك هو موضوعها ، لكن ىف النهاية ورغم كل هذا وذاك  املوت نعم
  ! ، قوى املانوية احلقة ى الظالميدخل ىف بيات شتوى جديد لعشر قرون أخرى حلساب قو

 singularity، بل فقط أمام متفردة  ببساطة حنن لسنا أمام إشكالية فلسفية حقيقية
، وتعمم  طبعا مجال الفيزياء يصل للذروة عندما تلغى كل املتفردات.  ءمبصطلحات الفيزيا

على األقل ىف اللحظة الراهنة ال نعرف من أن تأتى .  القوانني مبا يسقط كل احلاالت اخلاصة
، وال نستطيع رؤية ذلك اجلمال املنشود ىف إشكالية  متفردة الدومجا ىف كوننا الديالكتيكى

  !  أسامة بن الدن
، بقدر ما يكون هو بإنسانيته موجدها ىف  رمبا بقدر ما يفشل اإلنسان ىف فهمها.  املتفردات إجابات مؤقتة ، نعم

  . أو رمبا يستطيع أحد إعطاء اإلجابة النهائية يوما.  بعض األحيان

Imagining Islam as a 
Singularity! 


