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ملخص البحث
َّ
إن حمض طرح ٰهذا السؤال ،أي :هل اإلسالم واملسلمون إرهابيون؟ هو أمر
على إمكانية التصديق والقبول هبٰذا االفرتاء الشنيع.
مقزز ومثري لإلمشئزاز .ألنه ينطوي ٰ
األمر العجيب جداً هنا هو َّ
أن املسلمني يعلمون متاماً َّأَّنُم ليسوا إرهابيني .ويف الوقت
ذاته يعلم العامل الغريب َّ
أن اإلسالم واملسلمني ليسوا إرهابيني .هذه احلقيقة تثبتها احلقائق
وهذا ما سنوضحه من خالل
والوقائع والواثئق واألدلة والرباهني اليت ال تقبل الشَّكٰ .
على رأس هذه احلقائق.
عدد من احلقائق بعد املقدمة املهمة أيضاًٰ ،
وهذه املقدمة ٰ
احلقيقة األوىل هي َّ
ني سائر
أن اإلسالم هو األكثر رمحة وإنسانية وتساحماً بَن َ
األداين وهذا ما تؤكده الدراسات واألحباث الغربية ذاهتا .احلقيقة الثانية هي َّ
أن املسلمون
ني أبناء سائر الشعوب غري املسلمة .وهذا من نتائج األحباث
األفراد هم األقل عنفاً بَن َ
والدراسات اليت قامت هبا جامعات أوروبية وأمريكية .احلقيقة الثالثة هي أن املسلمني
أفراداً ومجاعات أكثر أخالقاً وهم األقل ارتكاابً لالغتصاب يف السلم ويف احلروب .وهذا
من نتائج الدراسات اليت قامت هبا مؤسسات علمية أوروبية وأمريكية .احلقيقة الرابعة
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َّ هي
وهذه حقائق
ٰ .أن الدول اإلسالمية هي األقل عنفاً من سائر الدول غري اإلسالمية
َّ  احلقيقة اخلامسة هي.اترخيية منذ بدأ اإلسالم إىل ٰهذا اليوم
أن املسلمني هم الضحااي

 احلقيقة السادسة هي أن ما حيدث ال خيتلف. واجلميع ميارس اإلرهاب ضدهم،األبرايء
. واجلميع يتهمهم ابإلرهاب، اجلميع يعرف براءة املسلمني.أبداً عن قصة قتل معلن
احلقيقة السابعة هناك مفارقات عجيبة تكشف حقيقة التناقض وتكشف حقيقة االفرتاء
ۤ
 يقولون،َّهم حياربون اإلسالم
كن
ل
 يقولون إَّنم حيار.ضد املسلمني
ُ بون اإلسالم السياسي و
ۤ
.َّهم حياربون اإلسالم
ُ إَّنم حياربون التطرف اإلسالمي ولكن

. االفرتاء،  إرهابيون،  الغريب،  اإلسالم:الكلمات املفتاحية

Müslümanları Terörizmi Suçlamakla İlgili Yedi Korkunç Gerçek

Öz
Müslümanlar terörist midir? Bu korkunç bir iftira. Korkunç bir iftira çünkü
muhatapları tarafından kabul edilme gücüne sahip. Buradaki çok garip olan şey ise
Müslümanların terörist olmadıklarını iyi bilinmesidir. Batı dünyası, Müslümanların
terörist olmadığını çok iyi biliyor. Bu gerçek, şüphesiz belgeler ve kanıtlarla ortaya
çıkmaktadır. Bu, önemli bir girişten sonra da bazı gerçekleri şu şekilde açıklayacağız:
İlk gerçek, İslam'ın tüm dinlere en merhametli, insancıl ve hoşgörülü
olduğudur

ve

bu

Batılı

çalışmalar

ve

araştırmanın

kendisi

tarafından

doğrulanmaktadır. İkinci gerçek, bireysel olarak Müslümanların tüm halklar arasında
en az şiddetli olduklarıdır. Bu, Avrupa ve Amerika üniversiteleri tarafından yürütülen
araştırma ve çalışmaların sonuçlarından biridir. Üçüncü gerçek ise, Müslümanların
barış ve savaşlarda en az haddi aşan insanlar olarak ahlaki bireylerden oluşmasıdır.
Bu, Avrupa ve Amerikan bilim kurumları tarafından yürütülen çalışmaların
sonuçlarından biridir. Dördüncü gerçek, İslam ülkelerinin gayrimüslim ülkelere en az
şiddet uyguladığı gerçeğidir. Bu durum İslam'ın başlangıcından bu güne kadar tarihsel
bir gerçektir. Beşinci gerçek şu ki, Müslümanlar masum kurbanlardır ve herkes onlara
karşı terörizm uyguluyor. Altıncı gerçek şu ki, ilan edilmiş bir ölüm hikâyesinden
farklı değil. Herkes Müslümanların masumiyetini biliyor ve herkes onları terörizmle
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suçluyor. Yedinci gerçek ise bir çelişkinin varlığıdır. Müslümanlara karşı iftira
gerçeğini ortaya çıkaran garip paradokslar var. İslami aşırılıkçılarla savaştıklarını
söylüyorlar ama aslında İslam'la savaşıyorlar.
Anahtar Kelimeler: İslam, Terörizm, Yalan, Batı.
Seven Terrible Facts about Muslims Accusing Terrorism
Abstract
The mere fact of asking this question, namely: Are Islam and Muslims
terrorists? It is disgusting. Because it has the potential to believe and accept this
heinous slander. The very strange thing here is that the Western world knows that
Islam and Muslims are not terrorists. This fact is undoubtedly revealed by facts,
documents, and evidence. This is what we will explain with some facts after an
important introduction. This introduction is above these facts.
First fact is that Islam is the most merciful, humane and tolerant of all
religions, and this is confirmed by Western studies and researches itself. Second fact
is that individual Muslims are the least violent of all non-Muslim peoples. Third fact
is that Muslims are individuals that are more moral and groups who are the least
perpetrators of rape in peace and wars. This is one of the results of studies carried out
by European and American scientific institutions. Fourth fact is that Islamic countries
have inflicted the least amount of violence on non-Muslim countries. These are
historical facts from the beginning of Islam to the present day. Fifth fact is that
Muslims are innocent victims, and everyone practices terrorism against them. Sixth
fact is that what happens is no different from a declared killing story. Everyone knows
the innocence of Muslims, and everyone accuses them of terrorism. Seventh Truth
There are strange paradoxes that reveal the truth of contradiction and reveal the truth
of slander against Muslims.
Keywords: Islam, Terrorism, Lie, West.

املقدمة
!هل اإلسالم واملسلمون إرهابيون حقًّا؟
َّ مع
 هل اإلسالم واملسلمون إرهابيون هو أمر مقزز ومثري:أن حمض طرح ٰهذا السؤال
فإّن
ٰ  ألنه ينطوي...لإلمشئزاز
ِعلى إمكانية التصديق والقبول هبٰذا االفرتاء الشنيع ي
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على افرتاض قبول افرتاء َّأَّنُم إرهابيون َّ
فإن املنطق
سأثبت فوق جدران املنطق وأقولٰ :

على
األخالقي واملنهجي يستدعي ابلضَّرورة سؤاالً آخر ال جيوز القبول ابإلجابة ٰ
لك مهما كانت اإلجابة
على ٰهذا السؤال الثاّن ،و ٰذ َ
السؤال السابق من دون اإلجابة ٰ
على السؤال األول من إثبات أو نفي ،والسؤال املنبثق هو :من هم األكثر إرهاابً؟
ٰ
على النحو الذي
حمض موضوع أو كالماً عابراً ٰ
املوضوع مهم وخطري جدًّا وليس َ
يتعامل معه العرب واملسلمون مع األسف الشديد.
ونظراً الستثنائية املوضوع وخطورته دعوّن أقلب موازين البحث العلمي وأضع اخلامتة

قبل املقدمة ،وأبدأ من النتيجة اليت يفرتض أن تكون يف آخر البحث .ولن َّ
يتغري شيءٌ
الر نغ يم من أنَّك ستبدأ ابلنتيجة اليت يفرتض أن تصل إليها بعد
فعلى َّ
بطبيعة احلالٰ ،
إمتام قراءة البحث فإنَّك ستجد نفسك من خالل املتابعة أمام حقائق جديرة ابلقراءة
على متابعة القراءة حبال من األحوال.
َح َّ َّٰت وإن كانت أو بعضها مما تعلمه ،ولن تندم ٰ
من عجائب ٰهذه املسألة املعضلة َّ
أن املسلمون يعلمون علم اليقني َّأَّنُم ليسوا
املعتدى عليهم .ويف الوقت ذاته يعلم العامل الغريب
إرهابيني ،و َّأَّنُم هم املظلومون وهم
ٰ
َّ
كل
أن اإلسالم واملسلمني ليسوا إرهابيني وأَ ََّّنُم مستضعفون ُّ
يتم االعتداء عليهم من يِ
ويتم االفرتاء عليهم هبٰذه الفرية اليت تنعتهم ابإلرهاب زوراً وهبتاانً.
هب َّ
من َّ
ودبُّ ،
ٰهذه احلقيقة اليت تثبتها احلقائق والوقائع والواثئق واألدلة والرباهني اليت كلها ال تقبل
على أبرز وجهها وشواهدها فيما سيأيت من الفقرات التالية.
الشَّك .وسنأيت ٰ

لنبدأ من إدوارد سعيد الذي كان من أوائل وأهم املنتبهني إ ٰىل حقيقة َّ
أن الغرب ال
ينظر إ ٰىل اإلسالم والشرق كما هو اإلسالم وكما هو الشرق َّ
وإَّنَا ينظر إليه ٰ
على أنَّهُ
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لك يف كتابه االستشراق
الصورة اليت يريد أن تكون عليه ملا خيدم مصاحله .كان ٰذ َ

()1

الذي أاثر يف حينه ضجة عاملية ومل تزل أصداؤها إ ٰىل اآلن فيما أظن .لينتهي بنا إ ٰىل
أن االستشراق ليس علم دراسة الشَّرق َّ
َّ
وإَّنا هو علم تصوير الشرق ابلصورة اليت ختدم
مصاحل الغرب وتربر سياساته جتاه الشرق.
خيلص بيل أشكروفت وابل أهلواليا يف كتاهبما «إدوارد سعيد؛ مفارقة اهلوية» إ ٰىل « َّ
أن
جوهر نقاشه يتجلَّى يف أنَّك إ نن تعرف شيئاً فمعناه أن متتلك السلطة عليه ،والعكس
وهذا
على معرفة العامل وفق شروطكٰ .
صحيح فأن متلك السلطة معناه أن تكون قادراً ٰ
القسم األخري هو ما انبنت عليه عملية االستشراق اليت أرادت أن تفهم الشرق
وتصوغ فهمها للشرق من املواقع اليت تعزز مصاحلها ووفق املنطق الذي خيدمها على

أمثل حنو»(.)2
والغرب يريد أن تكون صورة اإلسالم صورة مسخية مشوهة وحشية إرهابية ...أي إنَّهُ
أن اإلسالم ليس ٰ
يعلم أنَّهُ يكذب ويفرتي ،ويعلم َّ
لك .ولقد أراد إدوارد سعيد يف
كذ َ
الصحيحة لتصحيح الوعي الغريب املغلوط
ٰهذا الكتاب أن يضع اللبنات األوىل و َّ
بسبب مغالطات املستشرقني ورؤاهم االيديولوجية األحادية العني ...ومع الثورة
الفكرية اليت أحدثها فيا لعقلية الغربية وكثرة األنصار الغربيني الذين التفوا حول إدوارد
سعيد إال َّ
الغريب يف تشويه اإلسالم وتصويره ابإلرهاب
وظل الض ُّ
َّخ ُّ
أن شيئاً مل يتغريَّ ،

استثنائيا منذ ذلك احلني
ًّ
( )1صدرت الطبعة األوىل من كتاب االستشراق يف الوالايت املتحدة األمريكية عام 1978م ،ولقي اهتماماً

إىل عشرات اللغات العديد من الرتمجات ومنها اللغة العربية اليت ترجم إليها
فصدرت فيطبعات كثرية متتالية يف أمريكا ،وترجم ٰ
على سبيل املثال :االستشراق؛ املفاهيم الغربية للشرق دار رؤية للنشر والتوزيع القاهرة 2006م.
عشرات الرتمجات منها ٰ
( )2الدكتور عزت السيد أمحد :إدوارد سعيد ..قوة
السبت  15تشرين الثاّن 2003م .دمشق احلق والسباحة ضد التيار صحيفة تشرين
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والوحشية يف تصاعد وازدايد َح َّ َّٰت وصلنا يف السنوات األخرية إ ٰىل مرض نفسي غريب

امسه فوبيا اإلسالم(.)3

ٰهذه حقيقة مل تكن جمهولة بطبيعة احلالُ .رََّّبا كانت الواثئق واملعلومات ضنينة بسبب
َّها بل كثري منها اآلن
طبيعة االحتكار املعريف ما قبل ثورة املعلومات واإلنرتنت ،وٰلكن َ
أصبحت مشاعاً لكل من أراد ولن جيد أي صعوبة يف الوصول إ ٰىل أي معلومة
والتحقُّق منها ،ومنها ما سنأيت عليه اآلن من خالل احلقائق التالية:
احلقيقة األوىل :اإلسالم أكثر اإلداين رمحة وإنسانية
احلقيقة األوىل اليت جيب أن تكون حاضرة يف أذهاننا هي َّ
أن اإلسالم ،ومن مثَّ
املسلمون ،هو األقل تطرفاً واألقل بثاً للعنف واألقل ممارسة للعنف ومن مثَّ اإلرهاب.
على أي من اآلراء أو
ٰ
وهذه حقيقة تؤكدها الدراسات الغربية ذاهتا ولن نعتمد ٰ
لك .ويوجد يف ٰهذا السياق الكثري الكثري عدداً ال نسبة،
الدراسات اإلسالمية يف ٰذ َ
فنسبة الذين ال يعرتفون هبٰذه احلقيقة ويعمدون إ ٰىل تشويه اإلسالم واملسلمني هي

الطاغية إ ٰىل أبعد احلدود.

لنبدأ من غوستاف لوبون املؤرخ الفيلسوف الشهري الذي اشتهر لدينا بقوله« :مل
يعرف التاريخ فاحتاً أرحم من املسلمني أو العرب»ٰ ،هذه الكلمة ليست يتيمة منه يف
ٰهذا الشأن ،ففي الكتاب ذاته قال أيضاً« :رأينا من آي القرآن اليت ذكرانها آنفاً َّ
أن
مساحمة حممد (صلى هللا عليه وسلم) لليهود والنصارى كانت عظيم ًة إ ٰىل الغاية ،وأنه
على وجه
مل يقل َّبثلها مؤسسو األداين اليت ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية ٰ
اخلصوص ،وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته»(.)4
3
على اإلسالم كيملك
( ) كان يل مع ٰهذه الظاهرة جولة مطولة يف كتايب :اَّنيار أوهام فوبيا اإلسالم؛ األساطري املؤسسة للحرب ٰ

اياينالن قيصري /تركيا 2017م .وفيه الكثري من التفاصيل املهمة واخلطرية حول ظاهرة تشويه اإلسالم.
( ) 4جوستاف لوبون :حضارة العرب ترمجة عادل زعيرت مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة 2012م ص.128
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

223

 - Ezzat Assayed Ahmadسبع حقائق مرعبة حول اهتام املسلمني ابإلرهاب

تذكر وانتبه إ ٰىل أنَّهُ مسيحي امليل واهلوى وقال من غري تردد إن اإلسالم هو األرحم
وهو األكثر تساحماً و َّ
أن املسيحية واليهودية مل ترقيا إ ٰىل تسامح اإلسالم واملسلمني حبال

من األحوال ال يف التعاليم وال يف احلروب.

قد يعرتض معرتض َّ
أبن ٰهذا الكالم قدمي ،حسناً ،إذا كان لوبون جاهالً أو قدمياً عفى
عليه الزمان ومل يعد صاحلاً هلذا الزمان فلننظر فيما هو قائم اليوم.
اليوم ،وفق دراسات وأحباث املراكز الغربيَّة ذاهتا َّ
أقل األداين بثًّا للكراهية
فإن اإلسالم َّ
السماوية
على اإلرهاب والقرآن أكثر الكتب َّ
على العنف ،وأقلها حتريضاً ٰ
وأقلها حضًّا ٰ

وهذه دراسة لباحث بريطاّن هو مهندس الربجميات توم أندرسون ،الذي
تساحماًٰ ...
كان حياول يف دراسته فهم ما إذا كانت نصوص القرآن يف احلقيقة أكثر عنفاً من
نظريهتا يف كتايب اليهود واملسيحيني .وقال أندرسون يف مدونة له« :استلهمت فكرة

املشروع من النقاش العام اجلاري حاليًّا يف العامل حول ما إذا كان اإلرهاب املرتبط
ابألصوليَّة اإلسالميَّة يعكس طبيعة عنفية يف ال ِيداينة اإلسالميَّة مقارنة ابألداين
ُخَر ٰى» .وابستخدام برانمج حتليل النصوص الذي طوره املهندس أندرسون،
الرئيسية األ ن
والذي حيمل اسم  Odin Textقام بتحليل نصوص نسخيت العهدين القدمي
واجلديد ومقارنتهما إبصدار مصحف اللغة اإلجنليزية لعام  1957من القرآن الكرمي.
وقد استغرق األمر دقيقتني فقط ليقرأ الربانمج وحيلل الكتب الثالثة ،ومن خالل
تصنيف الكلمات إ ٰىل مثانية أنواع من العواطف وهي :الفرح والرتقب والغضب
واالمشئزاز واحلزن والدهشة واخلوف والقلق والثقة ،وجد التحليل َّ
أن الكتاب املقدس
أعلى يف ما يتعلق ب «الغضب» وأقل بكثري من القرآن الكرمي يف ما
يسجل معدالت ٰ
يتعلَّق ب «الثيِقة» .وبعد مزيد من التَّحليل وجد أندرسون َّ
أن العهد القدمي أكثر عنفاً من
مرتني من القرآن .وخلص أندرسون النَّتائج اليت توصل إليها
العهد اجلديد ،وأكثر عنفاً َّ
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ني حمتوايت
ني النصوص الثالثة ،يبدو حمتوى العهد القدمي األكثر عنفاً بَن َ
بعبارة« :من بَن َ
الكتب الثالثة»(.)5

لك؟
ماذا تريدون بعد ٰذ َ
احلقيقة الثانية :املسلمون األفراد هم األقل عنفاً
احلقيقة الثانية املؤَّكدة غري القابلة للطعن َح َّ َّٰت الشك هي َّ
أن املسلمني هم األقل عنفاً
على مستوى األفراد.
ُخَر ٰى ٰ
واألقل إرهاابً من سائر أبناء األداين األ ن
لنذهب إ ٰىل أمريكا .مل تكن أي جامعة أي أمريكية لتفكر يف الدفاع عن املسلمني أو
تربئتهم ،ومرغمة ظهرات نتائج دراسة جامعة ميتشيغن األمريكية لتظهر ابلدليل
القاطع براءة املسلمني من اإلرهاب ومن العنف.

( )5نشرت هذه البياانت صحيفة اإلندبندنت الربيطانية يف عدد 2016 /2 /9م ،ومتت ترمجتها ونشرها إىل الصحف ومواقع
ني
اإلنرتنت العربية وحَّت األجنبية الناطقة ابلعربية ومنها :موقع قناة روسيا اليوم حتت عنوان :علميًّا القرآن هو األكثر تساحماً بَن َ
الكتب السماوية موقع روسيا اليوم 2016 /2 /10م.
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يف نيسان من عام 2013م «أعلنت نتائج دراسة قام هبا الباحثون يف جامعة
متشيغن األمريكية حول ضحااي القرن العشرين من احلروب والعنف السياسي عقائدايً
على املسيحيني واملسلمني .توصلت الدراسة إ ٰىل َّ
أن عدد قتلى القرن العشرين هو
ٰ
 ١٠٢مليون قتيالً» .وأرجو االنتباه والتيِدقيق اآلن« :املسيحيون قتلوا أكثر من %98
منهم ،بَني نَما املسلمون قتلوا أقل من  %2من ٰهذه املئة مليون»(.)6

ويف ٰهذا اإلطار ذاته متاماً كانت هناك الكثري من ال ِيدراسات اإلحصائيَّة ملرتكيب أعمال
على حدةٍ ،الدول اليت قامت َّبثل ٰهذه الدراسات البحثية انتهت
العنف يف كل دولة ٰ
إ ٰىل َّ
أن املسلمني هم األقل ارتكاابً للعنف يف البلدان اليت أجريت فيها ٰهذه الدراسات.
وإذا ذهبت إ ٰىل مادة العنف يف الويكيبيداي ستفاجأ َّ
أن الدول العربية واملسلمة ابلكاد
جتد هلا ترتيباً ضمن أول مخسني دولة يف وجود العنف الداخلي فيها .أي َّ
إن مرتكيب

أعمال العنف من املسلمني يف دول العامل غري اإلسالمية اليت يعيشون فيها هي األقل
على اإلطالق َّبا ال يقبل املقايسة مع غريهم من غري املسلمني .الدراسات دراسات
ٰ
نسب ال أعداد .أي أيضاً َّ
إن نسبة املسلمني مرتكيب العنف إ ٰىل عددهم مقارنة مع

عددهم يف ٰهذه الدول أقل من مرتكيب العنف من غري املسلمني مقارنة مع عددهم يف
ٰهذه الدول غري املسلمة.
لكَ ،ح َّ َّٰت يف قلب الدول املسلمة ال يوجد عنف أبداً مقارنة مع بقية
بل أكثر من ٰذ َ
دول العامل .ويف اإلطار ذاهتا ابلكاد جتد مدينة من دولة مسلمة ضمن املدن اخلمسني
بل املئة األخطر يف العامل .راجع ال ِيدراسات يف الويكيبيداي وحتقق بنفسك( .)7أي َّ
إن
املسلمني أيضاً يف بالدهم هم األقل استخداماً أو جلوءً إ ٰىل العنف قياساً إ ٰىل شعوب
ُخَر ٰى.
العامل األ ن

. JUAN COLE: Terrorism and the other Religions. Informed comment. 04/23/2013.

6

( )7انظر يف الويكيبيداي أبي لغة؛ العربية أو اإلجنليزية أو الفرنسية أو غريها نتائج إحصاءات معدالت العنف واجلرمية واملدن األخطر يف
على سبيل املثال مادة :عنف ،عنف أسري ،عنف اجتماعي ،أكثر املدن عنفاً ...وغريها.
العامل ،منها ٰ
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الشعر بيتاً يف ٰهذا الشَّأن :إن نسبة العنف الفردي من الفرد َّ
ضد نفسه
بل وأزيدكم يف يِ
واالنتحار أظهر صور ٰهذا العنفَّ ،
على اإلطالق يف
فإن الدول املسلمة هي األقل ٰ

نسب وأعداد املنتحرين .ويف دراسة دوليَّة لرتتيب الدُّول حسب نسبة االنتحار ،فإنَّهُ
ضمن َّأول مثانني دولة ال يوجد أي دولة مسلمة .وضمن أول مئة دولة يوجد أربع
دول مسلمة يف املراتب األخرية من املئة( .)8يعين أقل من أربعة يف نسبة إ ٰىل عدد
الدول ،وٰلكن إذا حسبناها وفق عدد سكان ٰهذه الدول َّ
فإَّنَا ستكون أقل بكثري من
على مستوى العامل فإن نسبة املنتحرين يف بالد
واحد يف املئة ألف .وإذا حسبناها ٰ
املسلمني من جممل املنتحرين يف العامل قد ال يصل إ ٰىل واحد ابملليون.

لك؟
ماذا تريدون غري ٰذ َ
هل سيأيت من يقول َّ
إن ٰهذا كذب أو جماملة؟

ۤ
لك ورموه وراء
كن
ل
َّهم جتاهلوا ٰذ َ
مل يقل ٰذ َ
لك أحد من الغربيني ٰ
أي حال ،و ُ
على يِ
ظهورهم واستمروا يف فلسفتهم وسياستهم جتاه اإلسالم واملسلمني.
لك ولننظر يف احلقائق التَّارخييَّة اليت تربهن ٰهذا الدراسات برباهني
حسناً لنرتك ٰذ َ

قاطعة .هي حقائق اترخيية غري قابلة للشَّك حبال من األحوال ،وفيها ستكتشف َّ
أن
نسبة كبرية من املقتولني هم من املسلمني .فإذا ما أخرجنا ضحااي احلربني العامليتني من
احلساب سيكون أكثر من سبعني ابملئة من الضَّحااي هم من املسلمني.
احلقيقة الثالثة :هل يفعل املسلمون مثل ذلك
احلقيقة الثالثة اليت جيب أن تكون واضحة وظاهرة ،واملسلمون يعرفوَّنا بطبيعة احلال،
على اإلسالم حياربون اإلسالم مثلما يفعل الغرب
وٰل َّ
كن أعداء اإلسالم من احملسوبني ٰ

( )8ميكن العثور على هذه النتائج يف العديد من مواقع اإلنرتنت ،وهو موجودة بتفاصيل كثرية يف صفحة الويكيبيداي أبكثر من لغة.
على سبيل املثال يف الويكيبيداي مادة :قائمة الدول حسب االنتحار.
انظر ٰ
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وعلى ٰهؤالء حتديداً أن يعلموا مثل ٰهذه احلقائق َّ
ألَّنُم يتشدَّقون ابفرتاءات
وأكثرٰ ،

محقاء ال أساس هلا من الصحة ويتناسون ويتجاهلون مثل ٰهذه احلقائق السابقة
واآلتية.

يف اآلونة األخرية بدأت فرية جديدة ضد املسلمني ال أساس هلا من الصحة وهي َّ
أن
اجلماعات اإلسالمية أو اجلهادية تغتصب النيِساء ،وألفوا من االفرتاءات الكثري ،بل
وجدوا من اإلانث من تقبل الظهور يف لقاء تلفزيوّن وتتحدث عن اغتصاهبا من قبل
لك سأقول ُرََّّبا أو قد وجدت
اجلهاديني ،وكثري منها تبني َّأَّنا كذب وافرتاء .ومع ٰذ َ
على األصابع .انظر
بعض ٰهذه احلاالت .وٰلكن كم واحدة؟ ابلكاد ميكن أن تعد ٰ
اآلن إ ٰىل ما يسمى أكرب عملية اغتصاب يف اتريخ البشرية.

كتبت املؤرخة األملانية مرايم غريهارد يف كتاهبا :من كتاب عندما أتى اجلنود :بعد
هزمية أملانيا يف احلرب العاملية الثانية اغتصب )احللفاء) أكثر من  2مليون امرأة أملانية،
يرتدد جنود احللفاء حلظةً واحدةً يف إعدام
وتناثرت جثت كث ٍري منهن يف الشوارع .مل َّ
أي امرأة رفضت الرضوخ ملطالبهم...
يِ
قبلت أملانيا َح َّ َّٰت منتصف اخلمسينات بتسجيل  37ألف طفل ابسم أمهاهتم!!...
الروس ...اغتصبو أكثر من مليون.
األمريكان 190...ألف.
الربيطانيون 45...ألف.
والفرنسيون 50...ألف.
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مرتكبو ٰهذه اجلرائم هم من حياضر ويتفلسف علينا اليوم حبقوق اإلنسان وحقوق
املرأة!»(.)9

وإذا كانت ٰهذه أكرب عملية اغتصاب يف التاريخ فإن املرتبة اليت تليها هي عمليات
االغتصاب اليت مارسها الصرب َّ
ضد مسلمات البوسنة واهلرسك يف أوائل تسعينيات
القرن املاضي ،واليت بلغت من الوحشية ما مل تبلغه أكرب عملية اغتصاب يف أملانيا اليت
سبق الكالم فيها ،وٰلكن سيليها ما هو أكثر منها وحشيَّة يف اغتصاب املسلمات يف
سوراي والعراق ومينمار...

الرسول صلَّ ٰى هللا عليه وسلم ابلكاد جتد
يف اتريخ احلروب اإلسالميَّة كلها منذ زمن َّ
حالة اغتصاب واحدة من جندي يف جيش مسلم ،وال أحتدث عن اجليوش العلمانيَّة
على اإلسالم .بل َح َّ َّٰت ٰهذه جيوش الدول أو األنظمة العلمانيَّة
اليت حتسب نفسها ٰ
على بضع عشراتَّ .أما غري
اليت تنتسب إ ٰىل اإلسالم فإنَّك ابلكاد حتصي هلا ما يزيد ٰ
املسلمني الذين حيكمون بالد املسلمني فهم شأن آخر.

نكتفي هبٰذا املشهد وال نسرتسل َّبا يالزم احلروب من مشاهد السرقات والنهب
والتخريب والتدمري وغريها مما دفع ابملؤرخ الفيلسوف غوستاف لوبون إ ٰىل القول الذي
أشران إليه قبل قليل« :مل يعرف التاريخ فاحتاً أرحم من املسلمني» .حسبك أن نذكر
عرضاً ال تفصيالً مشهداً من مشاهد كحاكم التفتيش اإلسباّن ضد املسلمني ،يقول
حكمت ٰهذه احملكمة من يوم نشأهتا
الشيخ حممد عبده عن حماكم التفتيش« :لقد
ن
سنة 1481م حَّت سنة 1808م على  340000نسمة منهم  200000أحرقوا

( )9مريايم غريهارد :عندما أتى اجلنود .صدر ٰهذا الكتاب املهم يف أملانيا ،وسريعاً لفت إليه أنظار السياسيني والكتاب وعلماء السياسة

وهو ابلعربية :عندما جاء اجلنود ،وقد صدرت ) (Als die Solaten kamenواالجتماع والنفس ،وعنوان الكتاب
 (Miriamالطبعة الثانية من الكتاب يف العام 2015م ،ومؤلفة الكتاب هي املؤرخة األملانية مريايم غريهارد

والكتاب يدور حول اغتصاب النساء األملانيات يف َّناية احلرب العاملية الثانية ،ويف مرحلة االحتالل األجنيب )Gebhardt
على حنو خاص.
ألملانيا ،وفيه الكثري من احلقائق املرعبة حول الوحشية الغربية يف التعامل مع األملانيات ٰ
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أحياء» .وال نتحدث يف مدى الوحشية اليت مارستها حماكم التفتيش ضد املسلمني
فتلك مسألة تستحق كتاابً موسوعيًّا ابلشروح والتفاصيل(.)10
فمن هم اإلرهابيون؟
من هم الوحشيون؟
احلقيقة الرابعة :الدول اإلسالمية هي األقل عنفاً
حتدثنا يف احلقائق الثالث السابقة عن اإلسالم ديناً وعن املسلمني أفراداً وعن

ممارسات اجلنود يف اجليوش .لننظر اآلن فيما يقرتب من احلقيقة الثالثة من انحية املبدأ
كن ابلنظر إ ٰىل األمة أو الدولة َّبعىن من املعاّن وعقليتها اجلمعية ونتائج سياستها.
وٰل َّ
أملاّن اعتنق اإلسالم ،رأى ظاهرة شيطنة اإلسالم واملسلمني ،امسه صالح الدين
ٍ
ني اإلرهاب واإلسالم فقال(:)11
بيافوجن ،وقد سأله أحدهم يف
سجال عن العالقة بَن َ
من الذي أشعل احلرب العامليَّة األو ٰىل؟ هل هم املسلمون؟!
من الذي أشعل احلرب العامليَّة الثَّانية ؟ هل هم املسلمون ؟!

نفس بشريَّة من َّ
من الذي قام بقتل  20مليون ٍ
سكان أسرتاليا األصليني؟! هل هم
املسلمون؟!
من الذي أرسل القنابل النَّووية لتضرب هريوشيما وانجازاكي؟ هل هم املسلمون؟!
هندي من اهلنود احلمر يف أمريكا
من الذي قام بقتل ما يزيد ٰ
على ال  100مليون ٍِ
الشَّمالية؟ هل هم املسلمون؟!

( )10الشيخ حممد عبده :اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية دار احلداثة القاهرة 1988م ص.36
( )11انظر مزيداً من التفاصيل يف كتايب :العامل يف مواجهة اإلسالم دار العامل العريب للنشر عمان 2015م ص .17 16
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هندي من اهلنود احلمر يف أمريكا اجلنوبيَّة؟
من الذي قام بقتل أكثر من  50مليون ٍِ
هل هم املسلمون؟!
يقي كعبيد وقد تويف حوايل %88
من الذي قام ابسرتقاق حوايل  180مليون أفر ٍِ
وَتَّ إلقاؤهم يف احمليط األطلنطي؟ هل هم املسلمون؟!
منهم َ
واتبع قائالً:
ال ...مل يكونوا املسلمني!!!!
مثَّ أردف قائالً:
لك عليك أن تقوم بتحديد معىن اإلرهاب جييِداً؛ فلو َّ
أن غري املسلم قام
كل ٰذ َ
قبل يِ
ٍ
بفعل شيء خاطئ َّ
مسلم ابرتكاب
فإَّنا حينئذ تكون َّ
جمرد جرميةَّ ،أما حني يقوم ٌ
اخلطأ نفسه فإنَّهُ حينئذ يوصف ابإلرهاب!!! عليك َّأوالً أال تكيل َّبكيالني وستعرف
من هم اإلرهابيون احلقيقيون!!
لك ،وأوهلما ٰهذه األعداد اهلائلة
على ٰذ َ
شاهدان هنا يف أمرين اثنيهما تعليق بيافوجن ٰ
املثرية للدهشة يف أقصى إمكاانهتا ،واليت كلها حقائق موثقة غري قابلة للشَّك ٍ
حبال من

األحوال أبداً .وإذا ما قارانها َّبا فعله املسلمون يف ٰهذا السياق َّ
أي انظ ٍر مهما
فإن َّ
كان ظاملاً فال يستطيع إال أن يصف املسلمني َّ
أبَّنُم مالئكة مقارنة مع ٰهذا العامل
على َّ
أن املسلمني واإلسالم هم اإلرهابيون و َّأَّنُم هم مالئكة
الغريب .ومع ٰذ َ
لك يصرون ٰ
السالم واحملبة!!!
َّ
الرمحة ورسل َّ

أمر فوق حدود العجب يف أقصى إمكاانته.
لك هو ما سيأيت اآلن.
واألعجب من ٰذ َ
احلقيقة اخلامسة :املسلمون هم الضحااي األبرايء
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يف بداايت دخول اإلنرتنت إ ٰىل وطننا صارت املسامهة يف مجع املعلومة إ ٰىل املعلومة أمراً
وهذه املعلومات التالية مما تناقلناه يف تلك البداايت َّإابن األوضاع الفلسطينيَّة
سهالًٰ ،
على العراق بتهمة اإلرهاب .ولعليِي أضفتها إ ٰىل ٍ
ِي
املتأزمة ،والعدوان ِي
مقال من
املتكرر ٰ
َ
األايم.
مقااليت يف تلك َّ
هندي أمحر أابدهم األوروبيون ليعشوا وحدهم يف
لن أحتدَّث عن أكثر من مئة مليون ٍِ
أمريكا بنعي ٍم ٍ
ورخاء .وال عن مثلهم يف أمريكا اجلنوبية ،وال عن حنو مثلهم يف
أسرتاليا ...سأحتدَّث اآلن عن جمازر اجلميع َّ
ضد املسلمني وحسب(:)12
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن روسيا منذ بداية احلرب العامليَّة األوىل قتلت  1.5مليون مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن اهلنود اهلندوس قتلوا  500ألف مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن فرنسا قتلت مليون مسلم جزائري؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن اهلندوس يف بورما قتلتوا أكثر من  200ألف مسلم؟
ن

هل تَعلَم أ َّ ي
الصني قتلت  360ألف مسلم؟
َن ِ
ن نُ

هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن يف الفلبني قُتل أكرت من  30ألف مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أَنَّهُ يف كشمري قُتل حنو  45ألف مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن يف ليبرياي قُتل أكثر من  2000مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن يف البوسنة واهلرسك قتل  30ألف مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن يف الشيشان قُتل أكثر من  50ألف مسلم؟
ن

( )12انظر مزيداً من التفاصيل يف كتايب :العامل يف مواجهة اإلسالم دار العامل العريب للنشر عمان 2015م ص .71 69
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هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن اليهود قتلوا من املسلمني يف فلسطني أكثر من  150ألف مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن أمريكا قتلت من املسلمني يف العراق  2مليون مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن أمريكا قتلت من املسلمني يف أفغانستان  1مليون مسلم؟
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
على يد إيران  50ألف مسلم؟
َن يف األهواز العربيَّة قُتل ٰ
ن
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
َن عدد القتلى من املسلمني يف أفريقيا الوسطى وصل عددهم إىل اآلن أكثر
ن
من  15ألف مسلم؟
ٰهذه املعلومات واألرقام كلها ابتت من احلقائق الشائعة اليت ُّ
تعد حبكم البداهات من

شدة وثوقيها واشتهارها ،بل إن منها ما عشناه ابألمس ومنها ما نعيشه اليوم كما يف
البوسنة واهلرسك وأفغانستان والعراق ومجهورية إفريقيا الوسطى واألهواز .ويف ٰهذا
هل تَ نعلَ ُم أ َّ
السوري والعراقي قتلوا من املسلمني َح َّ َّٰت
َن إيران مع النيِظامني ُّ
السياق مثالً :ن
يقل عن مليون شهيد ابلتَّوثيق ،وحنو مثلهم جمهولوا املصري .وال أحتدث عن
اآلن ما ال ُّ

مدى الوحشية املرعبة اليت تقشعر هلا األبدان وتشيب هلا الولدان يف عمليات قتل
املسلمني يف سائر ٰهذه البلدان .وإَّنا أتساءل هنا:
كم قتل املسلمون من أبناء ٰهذه األمم؟
ال شيء أبداً ميكن أن تسمح لنفسك أن تضعه موضع أي مقارنة أبداً.

ي
السلسلة اليت ال تصدق من احلقائق جتد اإلعالم الغريب واملسلم والعريب
كل ٰهذه ِ
بعد يِ
ِي
يكرس معلوم ًة واحد ًة وهي َّ
على حن ٍو
أن اإلسالم هو اإلرهاب .قد ال يكون ٰذ َ
لك ٰ
أي ٍ
ٍ
بدرجة واحدةٍ.
شيء ،وال
مباش ٍر صر ٍ
يقل عن الوضوح و َّ
يح ،وٰلكنَّهُ ال ُّ
الصراحة يف يِ
احلقيقة السادسة :قصة قتل معلن
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كل ما سبق جيعلنا نصف ما حيدث أبنَّهُ قصة قتل معلن .قصة موت معلن هي رواية
هي قصة قتل فلسطيين بريء بطريقة تقشعر هلا األبدان كتبها الروائي الكولوميب
غابرييل غارسيا ماركيز :فتاة عيدت إ ٰىل أهلها من قبل زوجها ليلة الزفاف عندما
اكتشف َّأَّنا ليست عذراء .فأراد أخوهتا (اإلخوة فيكاريو) فسألوها عن اجلاّن

فاهتمت زوراً وهبتاان وافرتاءً فَّت فلسطينيًّا امسه سانتياغو نصار جاء ليعيش يف القرية.
أن القرية كلها تعرف الزاّن ،وتعرف َّ
املدهش َّ
أن املتهم الفلسطيين املسلم بريء متام
لك أنَّهُ مل يبق واحد يف القرية إال وشاهد
الرباءة وطاهر متام الطهارة ،واألعجب من ٰذ َ
أخوة الزانية وهم يبحثون عنه ،وعرف َّأَّنُم يسألون عنه ويبحثون عنه ...واجلميع
لك مل يقل له أح ٌد أبداً َّ
إن سانتياغو بريء ،مل يفكر
يعرف َّأَّنُم سيقتلونه ...ومع ٰذ َ

أحد يف منعهم من قتل ٰهذا الربيء ...وقتلوه(.)13

ٰهذه هي حقيقة وصف اإلسالم واملسلمني ابإلرهاب .الكل يعرف احلقيقة؛ يعرف َّ
أن
وعلى فرض قبول نسب اإلرهاب إ ٰىل اإلسالم
اإلسالم واملسلمون هم األقل عنفاًٰ ،
على خمتلف املستوايت واألنواع واملدى والشدة
ني اجلميع ٰ
واملسلمني فهم األقل إرهاابً بَن َ
لك الكل يسري عن عمد وقصد يف تشويه اإلسالم
والعدد والنسبة ...ومع ٰذ َ
واملسلمني ونعتهم ابإلرهاب.

احلقيقة السابعة :مفارقات عجائبية
لك كله وقبله وبعده جندان أمام مفارقات عجائبية مدهشة ومضحكة يف الوقت
ومع ٰذ َ
ذاته .فإ ٰىل جانب ما سلف الكالم فيه من مفارقات َمثَّة أيضاً مفارقات حتت ٰهذا
الباب تدعو إ ٰىل االستغراب والدَّهشة أكثر مما سبق كله .فلننظر ونتأمل:

( )13غابرييل غارسيا ماركيز :قصة موت معلن ترمجة صاحل علماّن دار املدى للثقافة والنشر دمشق 1999م.
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على مدار سنوات ،واخلطوط احلمراء الكثرية
مثال أول :بعد التهديدات الشديدةٰ ،
ي
السالح الكيماوي ضد شعبه ...نفذت
التحذيرية للنظام السوري فيما لو استخدم ِ
البحرية األمريكية يف  7نيسان ،أبريل عام 2017م قصفاً صاورخيًّا عل ٰى مطار أبو
على ارتكاب جمزرة خان شيخون ابلسالح
الشعريات انتقاماً من النظام السوري ٰ
لك مل يقتل
الكيماوي ،قيل إينَّهُ َت قصفه ب  100صاروخ وقيل ب  57صاروخاً .ومع ٰذ َ
أي دما ٍر ملفت نتيجة
شخص واحد ،بل مل جيرح شخص واحد ،بل مل نشاهد صور يِ
القصف( .)14وبعد متام السنة يف 2018 /4 /4م وبصاروخ أمريكي واحد فقط َت
قتل حنو مئة ومخسني شخصاً بَني نَهم أطفال وأكثرهم من حفظة القرآن يف مقاطعة
()15
وح َّ َّٰت ال يقال َّ
السالح قد تطور ،دفاعاً عن االزواجية
إن َّ
قندوز مشال أفغانستان َ .
واستهداف اإلسالم حتديداً ،فقبل ست وعشرين سنة من ٰهذا احلدث أي يف /13
على املكان ذاته يف ملجأ العامرية ببغداد
1991 /2م وبصاروخني متتالني ال واحد ٰ

مثَّ قتل أكثر من  400شخص من الشيوخ واألطفال والنساء والرجال املختبيئن من
القصف األمريكي(.)16

ال ُّ
أعد مثل ٰهذه التَّناقضات العجائبيَّة فهي أكثر من أن حتصى .حسبنا ما ذكران
للبيان والتوضيح...
أي مصادفة ٰهذه؟

( )14خرب تداولته خمتلف وسائل اإلعالم ومواقع اإلنرتنت يف التاريخ املذكور .انظر على سبيل املثال :احملرر :ما نعرفه عن القصف
األمريكي على قاعدة "الشعريات" العسكرية يف سوراي موقع فرانس 2017 /4 /7 24م.
15
على سبيل املثال :احملرر :أفغانستان :مقتل وجرح
( ) خرب تداولته خمتلف وسائل اإلعالم ومواقع اإلنرتنت يف التاريخ املذكور .انظر ٰ

) ابلعربية بتاريخ  100Euronews /4 /4على األقل يف ضربة جوية حكومية على مدرسة لتعليم القرآن موقع (
2018م.

16
مروعة ال تفارق ذاكرة العراقيني موقع العريب اجلديد يف 13
( ) أكثم سيف الدين :ربع قرن على "ملجأ العامرية" ...حلظات ِ
شباط /فرباير 2018م.
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ملاذا عندما يكون هدف القصف األمريكي أو الغريب عموماً هو من غري املسلمني

يكون عدد الضحااي من املدنيني صفراً ومن العسكريني شبه صفر كما حديث يف
على سبيل املثال ...بَني نَما
على صربيا عام 1994م ٰ
املثال السابق وحدث يف احلرب ٰ
عندما يكون اهلدف هو املسلمون َّ
ورََّّبا
فإن الضحااي من املدنيني واألبرايء ابملئات ُ

اآلالف كما حدث يف دير الزور السورية إذ خالل ساعة واحدة حصد القصف
األمريكي أرواح حنو  5000آالف مدّن يف الرواية األكثر دقة ،بينما العدد يف بعض
الرواايت اإلعالمية أكثر من  3000آالف ...وكالمها رقم هائل؟.

َح َّ َّٰت يف ارتكاب اجملازر يريدون أن اإلحياء أبن قتل املسلم عمل أخالقي وضرورة
إنسانية بينما قتل غري املسلم جرمية ال تغتفر.
مثال ٍ
ٌ
اثن :ال خيتلف ٰهذا املثال عن األول يف املبدأ ،وٰلكنَّهُ يوضح لنا حقيقة احلقد

لى اإلسالم يف األمر ذاته .يف آخر عام 2013م انتقد اباب الفاتيكان
واالفرتاء ع ٰ
على النَّحو التَّايل.
االحتفال أبعياد امليالد فنشرت صحيفة اليوم السابع املصرية اخلرب ٰ
العنوان :اباب الفاتيكان« :االحتفال بعيد امليالد جاهلية وال وجود له يف اإلجنيل» .ويف
املنت« :انتقد البااب فرنسيس ،اباب الفاتيكان ،االحتفال بعيد امليالد ،واصفاً إايه
على
ابجلاهلية ،وأنَّهُ صورة زائفة تصور حكاية خرافية مائعة ،ال وجود هلا يف اإلجنيلٰ ،
حد تعبريه»(.)17
انظر اآلن وقارن .بعد متام السنةَّ ،با يعين تطور يف الوعي الفهم حسب االفرتاض
النظري ،انتقد اإلمام يوسف القرضاوي االحتفال أبعياد امليالد ابملفردات الباابوية

على النَّحو التَّايل:
ذاهتا تقريباً فكيف نشرت الصحيفة ذاهتا اخلرب .جاء العنوان ٰ
«يوسف القرضاوي يف فتوى طائفية؛ االحتفال َّبيالد املسيح غباء وجهل وعيب».
ني أبناء البالد،
وجاء يف املنت« :ال يزال الشيخ يوسف القرضاوي حياول بث الفتنة بَن َ
( )17احملرر :االحتفال بعيد امليالد جاهلية وال وجود له يف اإلجنيل جريدة اليوم السابع القاهرة 2013 /12 /23م.
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ث بث االحتاد العاملي لعلماء املسلمني فيديو له منذ قليل حيرم فيه االحتفال
َحني ُ

ابلكريسمواس ،متهما احملتفلني ابجلهل»( .)18الحظ من املنت الذي أورده الكاتب
ذاته كيف يكشف عن االفرتاء الذي أضافه من عنده يف العنوان وهو غري موجود يف
كالم القرضاوي ...انهيك عن شكل اخلرب ذاته.

على
ٰهذا املثال يكشف لنا صورة من صور كيفية وصف اإلسالم ابلتحريض ٰ
السلوك ذاته والكالم ذاته :إذا
اإلرهاب ،ووصف املسلمني ابملتطرفني واإلرهابينيُّ ...

صدر عن غري مسلم فهو رقي وإنسانية وأخالق وحضارة ،وإذا صدر عن مسلم فهو
إرهابٰ .هذا ما عربت عنه إعالمية مسيحية .انظر املثال الثالث.
ٌ
مثال اثلثَّ :ناذج التناقضات السابقة ال حصر هلا يف حقيقة وجدانها يف كل

مستوايت احلياة ،اللباس ،احلجاب ،النقاب ،اللحية ،السلوك ،النظرة ...وال نطيل يف

األمثلة فال حصر هلا( .)19لننظر فيما قالت اإلعالمية املسيحية اللبنانية كارول معلوف
عن جزء صغري من ٰهذه التناقضات:
السنَّة تظاهروا وسكروا الطريق ...إرهاب.
«إذا ُّ
الشيعة تظاهروا وسكروا الطريق ...مطالب.
إذا يِ
السنَّة محلوا السالح دفاعاً عن إابدة مجاعية ...إرهاب.
إذا ُّ
الشيعة أابدوا األكثرية السنيَّة ...دفاع عن النفس.
إذا يِ
ۤ
السنَّة رفعوا راية ال إله إال هللا ...إرهاب.
إذا ُّ
( )18حممد إمساعيل أمحد عرفة :يوسف القرضاوي يف فتوى طائفية؛ االحتفال َّبيالد املسيح غباء وجهل وعيب جريدة اليوم السابع
القاهرة 2013 /12 /26م.
19
على اإلسالم كيملك اياينالن
( ) ذكرت الكثري من ٰهذه النماذج يف كتاب :اَّنيار أوهام فوبيا اإلسالم؛ األساطري املؤسسة للحرب ٰ
قيصري /تركيا 2017م.
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الشيعة قتلوا ابسم اإلمام علي وأوالده وأحفاده حتت راية حزب هللا هم الغالبون...
إذا يِ

حق.

وفق ٰهذه املعايري ...أان كارول معلوف مع اإلرهاب»(.)20

ما مل يقله املسلمون أو ما خيجل املسلمون من قوله قالته إعالمية مسيحيَّة .واحلقيقة
اليت جيب أن تكون حاضرة يف األذهان اآلن َّ
ني املسلمني (السنة) والشيعة
أن التفريق بَن َ

يف االهتام ابإلرهاب من جهة حصر اإلرهاب ابملسلمني حتديداً دون الشيعة ،وكأن
الشيعة يف صف غري املسلمني الذين ال جيوز اهتامهم ابإلرهاب ،ليست مسألة شرقية
أو منحصرة يف العامل اإلسالمي وحسب بل َّ
إن العامل الغريب ذاته يسري يف ٰهذا
املخطَّط .من غري املمكن وإن أمكن فمن االستثناء أن جتد شيعيًّا واحد وجهت هتمة
اإلرهاب انهيك عن قيام أي شيعي بعملية ولو صغرية ضد املصاحل الغربية تستدعي
وصفها ابإلرهاب وفق املعايري الغربية.

ذلك كله؟
ملاذا َ

20
على صفحتها يف التويرت بتاريخ  9شباط /فرباير 2016م.
( ) اإلعالمية املسيحية اللبنانية الشهري كارول معلوف نشرت ٰهذا الكالم ٰ

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

238

لك كله من أجل احليلولة دون وصول اإلسالم أو ما يسمونه اإلسالم السياسي إ ٰىل
ٰذ َ
السلطة ...هم ال يريدون حكماً إسالميًّا وال نظام حكم إسالمي حتت أي شرط من
الشُّروط و ٰلذلك يفعلون كل ٰهذه األفعال وينسبوَّنا إ ٰىل اإلسالم السياسي.
ي
السياسي كما يزعمون .ما
هم يف احلقيقة حياربون اإلسالم مجلة وتفصيالً ال اإلسالم ِ
السلطة يف العامل
اإلسالم السياسي الذي حياربونه إال واجهة للحيلولة دون وصول ُّ
ۤ
لك وال خيفونه،
بذ
اإلسالمي إ ٰىل تيار أو حركة إسالمية ال علمانية .وهم يعرتفون َ

على ٰهذه االعرتافات أكثر من أن تعد وحتصى وخاصة بعد الثورة اإلعالمية
و َّ
الشواهد ٰ
اليت صارت تنقل ما مل يكن ميكن أن ينقل من قبل .خذ مثالً النائب جوزيف ليربمان
عضو الكونغرس األمريكي الذي قال يف إحدى مقاالته« :عندما َّ
نتمكن من تقوية
لك نكون
األغلبية (اإلسالمية املعتدلة) لتقف وتواجه وهتزم (األقلية املتطرفة) ،عند ٰذ َ

على قيام إمرباطوريَّة إسالميَّة»( .)21يعين
قد بنينا مقربةً ندفن فيها أحالم من يعمل ٰ
ۤ
لك وفق الكثريين اخلالفة اإلسالمية ،وٰلكنَّهُ يف حقيقة األمر يعين قيام سلطة
بذ َ
على سبيل املثال تصريح مايكل قلني املستشار
إسالمية يف بالد املسلمني ...حسبك ٰ

السياسي لرتامب إذ قال يف حماضرة له« :اإلسالم سرطان خبيث يف جسد مليار
الشيوعيَّة
على كوكب األرض وجيب استئصاله كما فعلنا مع يِ
وسبعمئة مليون إنسان ٰ
والنَّازيَّة»(.)22

على البشرية استئصاله .فيما
كان صرحياً ،املسلمون كلهم فرداً فرداً سرطان خبيث ٰ
احلقيقة أن املسلمني هم كما أثبتت احلقائق والوقائع والتاريخ ابجلملة والتفاصيل هم
األكثر رمحة واألكثر إنسانية واألكثر أخالقاً واألكثر تساحماً مع اجلميع من دون
( ) 21وليد اخلالدي :فقه الواقع بني جوزيف ليربمان وعلي مجعه وحممد البوطي!!! شبكة الدفاع عن أهل السنة (www.dd-
2011 /10 /24 )sunnah.netم.
( )22كان ٰهذا الكالم ملايكل فلني يف أيلول عام  2017م يف حماضرة جامعية فيما يبدو من الفيديو ،وهو منتشر ومشهور يف مواقع
على
اإلنرتنتٰ ،
وهذا املسؤول؛ مايكل فلني ،هو املستشار السابق للرئيس األمريكي دوانلد ترامب لألمن القومي الذي متت إقالته ٰ
خلفية حتقيقات مولر يف التدخل الروسي يف االنتخاابت األمريكية األخرية اليت جنح فيها دوانلد ترامب.
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استثناء ،ولوال َّ
أن الشواهد والوقائع واحلقائق كانت أكثر من أشد من أن ميكن
إنكارها ملا قال جوستاف لوبون وأمثاله« :مل يعرف التاريخ فاحتاً أرحم من املسلمني أو
العرب»( .)23وملا كان مايكل هارث املسيحي املعتز َّبسيحيته قد وجد نفسه ملزماً
على اإلقرار َّ
أبن رسول اإلسالم حممد صلى هللا عليه وسلم أهم إنسان يف اتريخ
ٰ
البشر( .)24ويف الوقت ذاته كان كل من هم غري مسلمني ابعرتاف الدراسات الغربية
وعلى مستوى
على مستوى العقيدة ٰ
ذاته هو األكثر تطرفاً وعنفاً وكرهاً من املسلمني ٰ
السلوكات واألفعال الواقعيَّة.

تذكر وتذكر جيًّداً أننا نتحدث عن وصول اإلسالم إ ٰىل السلطة يف الدول اإلسالمية.
أي ٍ
توج ٍه
حزب
إسالمي أو حزب ذي ُّ
حمرماً حترمياً
إسالمي يف العامل العريب أمراً َّ
جناح يِ
ُ
ٍِ
ٍِ
قطعيًّا ،وقد فعلوا املستحيل وأسقطوا كل حماوالت وصول اإلسالم السياسي إ ٰىل
السلطة يف اجلزائر وفلسطني وغريها ...وال جيوز أبداً تكرار جناح جتربة حزب العدالة
ۤ
على
التضييق
يف
ا
أبد
يقصرون
ال
وهم
مثن...
من
لك
ذ
والتَّنمية الرتكي مهما كلف
ً
َ
ٰ
تركيا إلسقاط العدالة والتنمية أبي مثن وكانت حماوالت كثرية ولن تتوقف.

أقول اآلن :إذا كان جناح مثل ٰهذا احلزب يف العامل العريب وسائر العامل اإلسالمي حمرماً
حزب
حترمياً قطعيًّا فإنَّه ُّ
السؤال الذي خيطر يف البال عفو اخلاطر هو« :ماذا لو فاز ٌ
ٍ
مسلمة ،أو لنل يطِف اجلو قليالً ولنقل :ماذا لو فازت
إسالمي يف دو ٍلة ذات أكثريٍَّة غري
ٌّ
ابلسلطة دميقراطيًّا يف دولة ذات أكثرية غري إسالميَّة؟
أقليَّةٌ إسالميَّةٌ ُّ
أظن َّ
على األقل .وحنن أمام جتربة
ُّ
بكل فنونه سيخبط عقول ساسة الغرب ٰ
أن اجلنون يِ
طريفة من ٰهذا النَّوع ُرََّّبا قلَّما تتكرر ،فقد جنح املسلمون السيليكا يف مجهورية إفريقيا
الوسطى يف الوصول للسلطة وقاموا إبسقاط فرنسوا بوزيزي الذي وصل أصالً إ ٰىل

( ) 23جوستاف لوبون :حضارة العرب ترمجة عادل زعيرت مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة 2012م ص.128
( )24مايكل هارث :املئة األوائل ترمجة غسان سبانو وسهيل زكار مؤسسة الرسالة دمشق 1986م.
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احلكم عام 2003م ابنقالب .وقام املسلمون السيليكا بتعيني ميشيل لتشكيل
ني املسيحيني واملسلمني.
حكومة ائتالفية بَن َ
اثرت اثئرة الغرب ثورة بركانيَّة ،وتصدَّرت فرنسا املشهد والتَّصرف ،ألنَّهُ من غري
السماح أن
املعقول وال املقبول أن حيكم اإلسالم يف بالد اإلسالم ،فكيف ميكن َّ
حتكم أقليَّة مسلمةٌ أغلبيَّة مسيحيَّة؟
استصدرت فرنسا على الفور قراراً دوليًّا من جملس األمن يف ٍ
يوم و ٍ
َّدخل
احد ابلت ُّ
ٰ
ٍ
وعلى الفور
ص َد َر القرار ،أبسرع مما تتأهب لتعطس وتعطسٰ .
العسكري ،بيوم واحد َ

تدخلت فرنسا وبدأت بنزع أسلحة السيليكا ،مثَّ قامت بتسليح عصاابت anti
على الثأر من املسلمني ...وعندما تدهورت
balakaوحرضت األغلبيَّة املسيحيَّة ٰ

األوضاع قامت بعزل الرئيس ميشل جوتداي ممثل الوحدة الوطنية فيما يفرتض ،كونه

على الفور
من كلفه املسلمون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .وبعد عزله عينت ٰ

الرئيسة سامبا ابنزا اليت بدأت فور استالمها السلطة بعملية تطهري عرقيَّة َّ
ضد
املسلمني من العاصمة ابنچي»( .)25استمرت عملية التطهري ال ِيديين ضد املسلمني يف

لك احلني وبلغت أشدها يف أعوام 2017 /2016 /2015م
إفريقيا الوسطى منذ ٰذ َ
لك برعاية فرنسية ومتويل من اإلمارات
على حنو وحشي يفوق حدود اخليال ،كان ٰذ َ
ٰ
العربية املتحدة ...كله عقاابً هلم ألَّنم قرروا دخول االنتخاابت يف دولة ليسوا أكثرية
فيها .بل َح َّ َّٰت لو كانوا هم األكثرية كما رأينها َّ
فإَّنُم حمرومون من دخول إ ٰىل سباق إ ٰىل
السلطة ابسم اإلسالم.

خامتة

( )25ملزيد من التفاصيل واملناقشات يف ذلك انظر كتايب :خطر جناح اإلسالم يف السلطة؛ قراءة يف التجربتني الرتكية واملصرية دار العامل
العريب للنشر عمان 2014م ص .105 102
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ماذا يعين ذلك؟
وماذا نستنتج من ذلك كله؟
َمثَّة عدد من املسائل اخلتامية اليت تفرض ذاهتا يف هذه اخلالصة اخلامتة .يف بدء هذه
اخلامتة أعود ألبدأ َّبا بدأت متاماًَّ :
إن حمض طرح ٰهذا السؤال :هل اإلسالم واملسلمون
على إمكانية التصديق والقبول
إرهابيون هو أمر مقزز ومثري لإلمشئزاز ...ألنه ينطوي ٰ
هبٰذا االفرتاء الشنيع.
كن املؤسف بشدة املؤمل بشدة أكثر يف حقيقة األمر هو َّ
أن الكثري من دول العامل
وٰل َّ
اإلسالمي والشعوب املسلمة تؤمن هبٰذه األكذوبة وتتعامل معها على أَّنا حقيقة

ولذلك متارس على نفسها عقدة الشعور ابلذنب فتحارب اإلسالميني واإلسالم
على حنو يفوق ما يفعله العامل الغريب .بعضها القليل نتيجة اجلهل ورَّبا الغباء
السياسي ٰ
ولكن هبضخت غري القليل ميارس ذلك عن وعي وإدارك ملا يفعل.
ومن أخطر النتائج اليت جنمت عن ذلك على الصعيد اإلسالمي هو إمياَّنم ابستحاله
وصول اإلسالم السياسي إ ٰىل السلطة .فهل حقًّا لن يصل اإلسالم السياسي إ ٰىل

على منع وصول اإلسالم السياسي إ ٰىل السلطة؟
السلطة؟ وهل حقًّا العامل الغريب قادر ٰ
وهذا أمر يستجق وقفة مستقلة يف حقيقة األمر ،ولكنه نتيجة انمجة عن األابطيل اليت
يقوم الغربيون من خالهلا َّبحاربة اإلسالم وتشويهه واستجابة عقول املسلمني هلذه
األابطيل بسبب ما يعرتيهم من جهل حبقيقة دينهم.
املسلمون الصادقون حَّت البسطاء منهم يعلمون متاماً َّأَّنُم ليسوا إرهابيني .ويف الوقت
ذاته أيضاً يعلم العامل الغريب الذي يفرتي على اإلسالم واملسمني َّ
أن اإلسالم واملسلمني
ليسوا إرهابيني .هذه هي احلقيقة اليت أبثتناها من خالل احلقائق والوقائع والواثئق
واألدلة والرباهني اليت ال تقبل الشَّك.
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لقد برهنا يف احلقيقة األوىل َّ
ني سائر
أن اإلسالم هو األكثر رمحة وإنسانية وتساحماً بَن َ
األداين من خالل األحباث والدراسات الغربية ذاهتا اليت شهدت بذلك وأكدته.

ويف احلقيقة الثانية طشفنا عن َّ
أن املسلمني َّبمارساهتم الفردية والشخصية املنفردة
ني أبناء سائر الشعوب غري املسلمة .مل
كسلوكات اجتماعية هم أيضاً األقل عنفاً بَن َ
ننب هذا احلكم على أهوائنا حَّت ال يقال هذا رأيهم يف أنفسهم وإَّنا بيَّناه من خالل
نتائج األحباث والدراسات اليت قامت هبا جامعات أوروبية وأمريكية.
ويف احلقيقة الثالثة أوضحنا كيف َّ
أن املسلمني أفراداً ومجاعات ،أي العقلية اجلمعية

للمسلمني ،هم أكثر أخالقاً وهم األقل ارتكاابً لالغتصاب يف السلم ويف احلروب.
وهذا أيضاً من نتائج الدراسات اليت قامت هبا مؤسسات علمية أوروبية وأمريكية.
ويف احلقيقة الرابعة كشفنا عن َّ
أن الدول اإلسالمية بوصفها حوكات وأنظمة إسالمية
وهذه حقائق اترخيية منذ بدأ
هي أيضاً األقل عنفاً من سائر الدول غري اإلسالميةٰ .
اإلسالم إىل ٰهذا اليوم.

أما احلقيقة اخلامسة فقد أوضحنا فيها كيف َّ
أن املسلمني هم الضحااي األبرايء،
واجلميع ميارس اإلرهاب ضدهم .وليس العكس الذي يروج له اجلميع .هم الضحااي
من يفرتي عليهم الكذب هو اجلالد.
واتهبنا مشكلة هذا االفرتاء يف احلقيقة السادسة الذي أوضحنا ن خالله كيف َّ
أن ما
حيدث ال خيتلف أبداً عن قصة قتل معلن .اجلميع يعرف براءة املسلمني ،واجلميع
يتهمهم ابإلرهاب.
أما احلقيقة السابعة فخصصناها للمفارقات العجيبة اليت تكشف حقيقة التناقض
وتكشف حقيقة االفرتاء ضد املسلمني.
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هذه احلقائق السبع حماور أساسية تستوعب خمتلف َّناذج اهتام اإلسالم واملسلمني
ۤ
َّهم حياربون
كن
ل
ابإلرهاب .وللتضليل أحياانً يقولون إَّنم حياربون
اإلسالم السياسي و ُ
ۤ
َّهم حياربون اإلسالم .وهذا
اإلسالم ،يقولون إَّنم حياربون التطرف اإلسالمي ولكن ُ
كذب وتضليل وهتويل ،ساعدهم عليه ختاذل املسلمني الذي جعل هذه االفرتاءات
على العامل اإلسالمي .وإذا مل
وعلى استمرار سيطرة العامل الغريب ٰ
على الصمود ٰ
قادرة ٰ
يفعل املسلمون شيئاً فإَّنم سيظلون عبيداً خاضعني لرغبات الغرب وسياساته
واالنتقال من حماربة اإلسالم من مستوى إ ٰىل مستوى َح َّ َّٰت آخر رمق.
املصادر واملراجع
إدوارد سعيد :االستشراق؛ املفاهيم الغربية للشرق دار رؤية للنشر والتوزيع القاهرة
2006م.
مروعة ال تفارق ذاكرة
أكثم سيف الدين :ربع قرن على "ملجأ العامرية" ...حلظات ِ
العراقيني موقع العريب اجلديد يف  13شباط /فرباير 2018م.
احملرر :أفغانستان؛ مقتل وجرح  100على األقل يف ضربة جوية حكومية على مدرسة
لتعليم القرآن موقع (  )Euronewsابلعربية بتاريخ 2018 /4 /4م
احملرر :االحتفال بعيد امليالد جاهلية وال وجود له يف اإلجنيل صحيفة اليوم السابع
القاهرة 2013 /12 /23م.
ني الكتب السماوية موقع روسيا اليوم /10
احملرر :علميًّا القرآن هو األكثر تساحماً بَن َ
2016 /2م.
احملرر :ما نعرفه عن القصف األمريكي على قاعدة "الشعريات" العسكرية يف سوراي
موقع فرانس 2017 /4 /7 24م.
جوستاف لوبون :حضارة العرب ترمجة عادل زعيرت مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
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EXTENDED SUMMARY
SEVEN TERRIBLE FACTS ABOUT MUSLIMS ACCUSING
TERRORISM
The mere fact of asking this question, namely: Are Islam and
Muslims terrorists? It is disgusting. Because it has the potential to
believe and accept this heinous slander.
The very strange thing here is that Muslims know well that they
are not terrorists. At the same time, the Western world knows that Islam
and Muslims are not terrorists. This fact is undoubtedly revealed by
facts, documents, evidence and evidence. This is what we will explain
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with some facts after an important introduction. This introduction is
above these facts.
The first fact is that Islam is the most merciful, humane and
tolerant of all religions, and this is confirmed by Western studies and
research itself. For example, when Gustave Le Bon said: “History has
never known a more merciful warrior than the Arabs,” he was forced to
say this because the history of all wars says: Arabs and Muslims are the
most merciful and humane. This is one of many examples.
The second fact is that individual Muslims are the least violent
of all non-Muslim peoples. This is one of the results of research and
studies carried out by European and American universities. There are
many studies and research carried out by European and American
universities about individuals resorting to violence. There are many
forms and manifestations of violence. It has been shown in all studies
that Muslims as individuals are the least violent people in all its forms
and manifestations.
The third fact is that Muslims are individuals that are more
moral and groups who are the least perpetrators of rape in peace and
wars. This is one of the results of studies carried out by European and
American scientific institutions. If we look at the rapes of women, for
example, as well as the theft of homes, as well as vandalism, in times
of war and in times of peace, we will find that Muslims are the least do
it of these horrific terrorist acts ... all peoples did so much, but rarely
Muslims did. The talk here concerns the behavior of individuals in
peace and soldiers in wars. That is, those who do that take advantage of
the chaos conditions.
The fourth fact is that Islamic countries have inflicted the least
amount of violence on non-Muslim countries. These are historical facts
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from the beginning of Islam to the present day. The above was for
individuals; here we speak at the level of the state and state policy as an
institution, as well as the collective mind of the nation and society. Even
at this level, Muslim countries throughout history have been by far the
least used of violence with enemies. These are historical facts that
cannot be said to be false.
The fifth fact is that Muslims are innocent victims, and everyone
practices terrorism against them. This is the hardest and most painful
truth. A few hundred years ago, we find that the Western world is the
one who oppresses Muslims, kills them, steals their goods ... Muslims
are weak, and at the same time, the Western world accuses Muslims of
being terrorists! This one admired the contradictions witnessed by
humankind. It is a strange schizophrenic hysterical state.
The sixth fact is that what happens is no different from a
declared killing story. Everyone knows the innocence of Muslims, and
everyone accuses them of terrorism. What is really going on is some
kind of black comedy. It is a tragedy and at the same time clowning!
The assault killer is innocent, and the innocent murderer is the criminal?
What is even more surprising is that everyone knows this fact.
The seventh Truth There are strange paradoxes that reveal the
truth of contradiction and reveal the truth of slander against Muslims.
It was logical that these lies would appear in funny contradictions, oneperson falls into contradiction at the same time, there are many of these
contradictions, and they continue to lie and contradictions as if they are
without reason or sensation.
They say they are fighting political Islam, but they are fighting
Islam, they say they are fighting Islamic extremism, but they are
fighting Islam.
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