
 اإلسالم الحملة اإلعالمية ضدسبب جواب موجز عن 

 ماهو كتير   ه ومستهجنتهفاهمت لستأنا اللي فقالت: « ميس»أخت كريمة اسمها  نيسألت
 المسيحية العبادةوكالم الكنائس ودور  العالمية اإلعالموالكالم بكل وسائل  الضجةسبب 

على  عن اإلسالم قرأته الذي نا، أ الثانيةوسوء معاملتهم للديانات  اإلسالمعن همجية 
 هذه ، أنا أقولواالحترام للناس  الكاملة والحقوق المعاملةحسن  إال قرأتما ، العكس تماما 

 !ال والرب، بنفس ديننا المسيحي  ةموجود ليستيمكن  المعاملة
 :أربعة وجوهوجوابه من ذكي ودقيق ،  سؤالهذا  اجلواب:و 

 ال ُتشكِّل خطرا على بعـــضها  –غري دين اإلسالم  –العامل املنتشرة يف ديان مجيع األأن : أوال
، ألهنا ليست موافقة للعقل ، وللبشر يد  أتباع األديان األخرىليس هلا قبول عند البعض ، ألهنا أصال 

 امن أتباعها يوقن من قلبه أهن طوىل يف صناعتها وتغيريها وحتديثها وتعديلها من وقت آلخر ، وليس أحد  
، والواقع أن أتباعها إمنا يتبعوهنا الدين الذي ارتضاه اهلل للناس يُـمثِـّــل  أو أن واحدا منها ، من عند اهلل

 .اعتمادا على مبدأ التقليد للمجتمع وما كان عليه اآلباء واألجداد
فطاملا أن بعضها ال ُيشكل خطرا على بعض فبطبيعة احلال فإهنا ال حيارب بعضها بعضا ال عن طريق 

 وال غريه ، إال أن يكون بُغضا عنصريا مبطنا غري مشتهر.إعالم 

أو بعيدا جبانبهم  البقردة ــهم وجود عبم  ال يهُ  –مثال  –أتباع الديانة البوذية ومن باب ضرب املثال ، ف
فليس أحد ُيشكل خطرا على األخر ، ، ألن هذا ال يُـنكر على هذا ، وهذا ال يُـنكر على هذا ، عنهم 

 هم حباجة إىل القيام حبملة إعالمية للدفاع عن نفسه واحلط من اآلخر.فليس أحد من

، ألهنا ليست من عند اهلل ، وال تدعو الناس لعبادة اهلل ، بل تدعو لعبادة واحلق أن كال الديانتني باطلة 
 غري اهلل.

اإلسالم ، ألن  ُيشكِّل خطرا عظيما على أتباع األديان األخرىإنه ففوضعه مختلف ، أما اإلسالم 
قائمة على اخلرافة ، وتقديس البشر ، وعبادهتم ، حيارب األديان البشرية الوضعية ، ألهنا أديان باطلة ، 

وحيث أتباعه على دعوة أتباع ويأمر بالتصحيح ، اإلسالم ال يقبل بوجود الباطل منتشرا بني الناس ، و 
اح ، ال بد أن يطرد ظالم الليل ، وال الديانات األخرى للدخول يف اإلسالم ، فاإلسالم مثل نور الصب

 .ميكن أن جيتمع معه أبدا



عن الديانات ال تقول مجيع الديانات ، فإن مجيع الديانات فمن هذا الوجه فإن اإلسالم خيتلف عن 
،  والربهان، أما اإلسالم فيبني بطالن مجيع األديان باحلجة  ساكتة عنها، بل هي  ا باطلةإهناألخرى 

 .طقوبالعقل واملن

من منطلق العلم واملعرفة واإلقناع ، وليس من ألنه ينطلق األديان ال تقوى على مصادمته ، مث إن مجيع 
فبعض الناس ال ، فلهذا تتقبله النفوس سريعا ،  مادي واجلنسي )كما يفعل املبشرون(ـــمنطلق اإلغراء ال

دخلت فيه جمتمعات بأكملها وقد دوَّن التاريخ حوادث تأخذ معه إال نصف يوم ويدخل اإلسالم ، 
 دفعة واحدة.

ال جتد من املسلمني من يرتك دينه إال أن يكون جاهال بالدين ومن باب االستطراد يف الفائدة فإنك 
استغل النصارى فقره ومرضه فأغروه باملال ليدخل يف اإلسالمي ، كرجل يعيش يف أدغال أفريقيا ، ف

فهيهات مع أصحاب ثقافات عالية يف الدين اإلسالمي قلية املناقشة العالدخول عن طريق دينهم ، أما 
 .تكون سالحا هلم لنقل الناس من دين اإلسالم إىل أي دين آخرأن 

ومن اللطائف أن التاريخ قد دوَّن حصول مناظرات بني مسلمني وقساوسة نصارى ، فكانت النتيجة 
ها دخول عدد غفري من أتباع ذلك دخول القساوسة يف دين اإلسالم يف هناية تلك املناظرات ، يتبع

 القسيس يف دين اإلسالم أيضا ، ألهنم علموا أنه مل ينتقل إال على علم وبصرية.

،  إلى اإلسالميوجهون سهامهم الغير إسالمي فإن القائمين على اإلعالم السبب وغيره فلهذا 
لجرائد وشبكة ويصدون الناس عنه ، وُيشوهون صورته في وسائله المختلفة ، في الشاشات وا

فستتالشى جميع المعلومات وغيرها ، ألن القائمين عليه يعلمون أنهم إن قام لإلسالم قائمة 
تطير الورقة في كما ة القائمين عليها ونفوذهم وهيمنتهم على الناس  وجاهاألديان ، وستذهب 

لتهم واالفتراءات ه في النقطة القادمة ، فلهذا يحاربونه ويُلِصقون أنواع اسنبينمهب الريح ، كما 
 عليه.

 إمنا يتبعوهنا بناء على مبدأ  –غري دين اإلسالم  –املنتشرة يف العامل ديان : أن أتباع مجيع األثانيا
باع ما تربوا عليه يف الصغر مما ورثوه عن اآلباء واألجداد ، وليس عن قناعة قلبية ـــــالتقليد للمجتمع ، واتِّ 

السيما من نفور وعزوف عند عامة أتباع تلك الديانات عن أدياهنم ،  عقلية ، والدليل على هذا ما نراه



، أما البقية فليسوا ُملزمني « رجال دين»واختصاص التمسك بالدين مبن ُيسمَّون شرحية الـمثقفني ، 
بذلك ، كل  ما عليهم إذا أخطئوا أن يأتوا للقساوسة الذين نصبوا أنفسهم وسائط بني الناس وبني الرب 

بوا يف هذا إمث افرتاء الكذب على اهلل ، ألن اهلل ليس روا عن الناس خطاياهم ، والقساوسة كس  ـــفِّ ــــك  ــــليُ 
هم  م  هُ هم ، القساوسة يـ  م  هُ بـحاجة لوسائط أصال ، ولـم يُـن صِّب القساوسة وسائط ، ولكنهم هذا ال يـ  

سفر هنا وهناك على حساب كسب الوجاهة يف اجملتمع ، وتقديس الناس هلم ، وكسب املال وال
من النساء والفتيات الستشارهتم ومغفرة الذنوب جمانا اجملمعات الكنائسية ، مث هم مفتونون مبن يأتيهم 

، ألن القسيس إذا جاءته فتاة مجيلة لتستشريه فإنه يأخذها لغرفة العبادة ،  -بزعمهم  –عن طريقهم 
هبا على الفراش ، وأنه إذا مكَّنته من ذلك فإنه  هلا فإنه يعرض عليها االستمتاع اجلوابوبعد بذل 

ألنه ابن اهلل )بزعمه( ، وحاشا اهلل أن سريضى عنها ، وإذا رض ي هو عنها فإن الرب سريضى عنها ، 
ـنـُه من نفسها فإنه سيغضب عليها ، وإذا غضب هو فإن الرب سيغضب ،  يكون له أبناء ، وإذا مل تُـم ـكِّ

بني وُكلفة وهكذا يتقلب القساوسة من فراش إىل فراش بأقل تعب أو رهبة ، فتستجيب املسكينة رغبة 
الراهبات والبنات الفاتنات باسم الدين ، وباسم حب الـمسيح عيسى ابن مرمي ، يف حني أن املسيح 

 .«الرعية»وأمه بريئان من ُمـجوهنم وُعهرهم وُعُلوِّهم على من وصفوهم كذبا وهبتانا واحتقارا بـ 
ومسحوا لإلسالم عن حماربة اإلسالم عن طريق املؤسسات اإلعالمية ، لو سكت القساوسة أنه  فاحلاصل

من ( ، ولتالشت هيمنتهم على وهذا مربط الَفَرسباالنتشار لطارت كل هذه املزايا والرفاهيات عنهم )
، ويدعو  ، ألن اإلسالم حيارب تقديس األشخاص واجلمادات واألصنام والصلبان« الرعية»يصفوهنم بـ 

، فمن كان  إىل تقديس الرب )اهلل( وتعظيمه ، ألنه هو املستحق للتعظيم والعبادة دون مجيع ما سواه
 .أكثر عبادة هلل فهو أقرب إىل اهلل وأكثر ثوابا عند اهلل ، وليس بني اإلنسان وبني اهلل وسائط إطالقا

الناس ، وهذا يعتبر قاصمة فالحاصل أن السكوت عن دين اإلسالم يعطي الفرصة النتشاره بين 
شروع فسيفشل املدين اإلسالم  الناس يف إذا دخلألنه  وأحبار اليهود ، لقساوسة النصارىبالنسبة  ظهر

كما   في لحظة ينهدمو ، « الرعية»على هيمنة القساوسة والرهبان الذي امتد قرونا طويلة ، وهو مشروع 
 تنهدم قصور التراب!

مستغلة يف هذا عدم وجود الناس عن اإلسالم بكل قوة ، اليهودية تصد فاملؤسسات الكنائسية و فلذلك 
ما من خالل وسائلهم اإلعالمية يبثون يستغلوا هذه الفرصة فإعالم مسلم نظيف مستقل يف ديارهم ، ف

شاءوا ، لكن إذا سافر أحد النصارى أو اليهود إىل بالد املسلمني ، واحتك باملسلمني ، أو دخل يف 
وانكشفت له األكاذيب أحد املسلمني بطريقة أو بأخرى ؛ تبينت له احلقيقة ،  حوار علمي مع



ليس فيه هيمنة بشر على بشر ، اجلميع يعبد رب البشر دين احلرية ، أن اإلسالم اإلعالمية ، ووجد 
 فيه ليساألمرين )ذين ـ  هالحظ لط ، ـــــــــــفيه تس وليسفيه وسائط ،  ليس)اهلل( وانتهى املوضوع ، 

رهاب إفيه  ليسو ميارسه رجال الكنيسة ،  رهاب فكريإفيه ( ، ليس فيه تسلط وليسوسائط ، 
أسرار وال عالمات  فيهليس واقتناع ،  علموتعذيب جسدي ميارسه رجال الكنيسة على الرعية ، إمنا هو 

بني ربك ، هذا شيء بينك و أهال وسهال ، الدخول يف دين اإلسالم ف لت  ب  ــإذا ق  وتعج ب ، استفهام 
يوم القيامة إذا وقفت بني يدي اهلل )دين اإلسالم( عن الدين احلق  كقبل فتحمل عاقبة إعراضت ملوإذا 

 ملاذا مل تدخل يف الدين احلق الذي أوجبت على مجيع الناس الدخول فيه؟ :وسألك

االنكماش بإذن أظن أن مشروع القساوسة الستعباد من وصفوهم بالرعية آيـ ـل  إىل االضمحالل و أقول: و 
من ن ع م  اهلل على عباده انتشار وسائل االتصال السيما الربيد االلكرتوين ، والذي استطاع أن اهلل ، فإن 

 خيرتق جدران الكنائس والدول احملجوبة عن نور اإلسالم ، ويبني للناس احلقيقة ، ملاذا ُخل قوا؟ 

 ومن هو الرب يف احلقيقة؟ 

 ب على مجيع الناس الدخول فيه؟ وما هو الدين الصحيح الذي جي

 وهل هم على دين صحيح أم دين ُمز يَّف؟ 

 وما هي مبادئ الدين اإلسالمي؟

 وما هي احلياة بعد املوت؟ 

وغري ذلك من األسئلة اليت ترتدد يف خاطر كل إنسان غري مسلم ومل جيد هلا إجابة ، حىت إن بعض 
من شدة الضيق الذي يعانونه بسبب عدم التوصل إىل نتحار أصحاب تلك األسئلة آل هبم األمر إىل اال

 .إجابات لتلك األسئلة املصريية

فإنك جتد اإلقبال حبمد اهلل ، فإنه بالرغم من حماربة املؤسسات اإلعالمية الغربية لدين اإلسالم أقول: و 
عر على دين اإلسالم هائل وسريع ، فمن حني يتضح لإلنسان املثقف مبادئ دين اإلسالم فإنه يش

الوحيد يف العامل وهو دين اإلسالم ،  يلـ هاإلبالفرق بني مبادئ الدين البشري الذي هو عليه وبني الدين 



وما يلبث أن ينتقل بروحه وجسده إىل دين اإلسالم ، ويرتك ما كان عليه من اخلرافات وعبادة البشر إىل 
 عبادة رب البشر.

بإمكان ، و يف العامل  انتشاراسالم هو أكثر األديان صائيات عاملية تبني أن اإلحإلروابط  وفيما يلي
 :القارئ الكرمي االطالع عليها

 

http://www.youtube.com/watch?v=SNGDBiC5Jk8 

-to-converting-http://www.gatestoneinstitute.org/2790/europeans
islam

-5-1-news-om/site/burqahandenemies/cnnhttps://sites.google.c
usa-in-islam-to-converted-americans-million 

 سبب تسلط اإلعالم على املسلمني لتشويه صورته ، وهو أن اإلعالم للقارئ الكرمي تبني  نقطة ثالثة
أيها القارئ الكرمي تقليد أو عدوان للمسلمني ، وال خيفاك  وأعن جهل  نبيد غري املسلمني ممن يتكلمو 

اإلعالم إهنم جعلوا ، حىت  نفوذ عظيمنفوذ اليهود يف اإلعالم ويف االقتصاد وأيتها القارئة الكرمية أن 
أن ، إال  صاحب حقودولته يدافع عن بيته وماله ذي ، فيجعلون الويغش الناس يناقض نفسه بنفسه 

 !إرهابيافإنه إذا دافع عن بيته وماله فإنه يكون ، ففي تلك احلالة  امسلم يكون

 وترك التبعية للقناة الفالنية نفسه ب مـحَّــص األمرهي أن اإلنسان املثقف لو  النقطة الرابعة واألخيرة
وقلَّب الشاشات لوجد أن بعض القنوات العربية اإلسالمية ترد على اإلعالم الغريب الذي أو الفالنية 

يهاجم اإلسالم ، ويصف أتباعه باإلرهابيني ، بل جتده يصفهم هم باإلرهابيني وقتلة البشر ، على ضوء 
سيحية( مثل أمريكا ، واليت تقدم الدعم املباشر والالحمدود ما تفعله بعض الدول )املالدليل املادي وهو 

لليهود يف احتالل بالد املسلمني )فلسطني( ، وقتلهم وهدم منازهلم ، حتت نظر العامل ومسعه منذ مثانني 
 عاما.

ومن جهة أخرى فهناك من حيب النيب حممد وحيب اإلسالم ، ولكن هذا ال تبثه القنوات الفضائية 
اليت تُــــبث من اإلسالمية من القنوات العربية  وأمثاهلاوإمنا تبثه القنوات العربية ، مثل قناة اجملد  ربية ،ـــالغ

 .اإلسالمبالد 

http://www.youtube.com/watch?v=SNGDBiC5Jk8
http://www.youtube.com/watch?v=SNGDBiC5Jk8
http://www.gatestoneinstitute.org/2790/europeans-converting-to-islam
http://www.gatestoneinstitute.org/2790/europeans-converting-to-islam
https://sites.google.com/site/burqahandenemies/cnn-news-1-5-million-americans-converted-to-islam-in-usa
https://sites.google.com/site/burqahandenemies/cnn-news-1-5-million-americans-converted-to-islam-in-usa


************* 

ول ما حتاورت معها شتمتين ، وبعدما قرأت امسها أريان ، كانت مسيحية ، أجامعية  أستاذةعرف أنا أ
 هذهكتبت يل   «موقف االسالم من االرهاب»ا قرأت كتايب رهتا تدرجييا ، وملعن االسالم تغريت نظ

 السطور:

لو خلصنا الكالم يف النقاط األربعة لوجدنا احلقد والتشويه من اإلعالم العاملي بكل وسائله املقروءة 
واملسموعة ... وهذا الشيء سببه حىت ما يظهر نور اإلسالم العظيم للعامل كله ، فما أمامهم إال التشويه 

وتلزيق اإلسالم باإلرهاب ، وهذه التهمة بعيدة كل البعد عن هذا الدين األمجل واألروع الذي  ووصف
عرفته البشرية ، وكلماتك هذه من ضمن املقال كافية لتكون مقنعة للقارئ ، والكلمات أنت قلتها 

وجهون سهامهم وحتديدا بالنقطة األوىل "فلهذا السبب وغريه فإن القائمني على اإلعالم الغري إسالمي ي
إىل اإلسالم ،ويصدون الناس عنه ، وُيشوهون صورته يف وسائله املختلفة ، يف الشاشات واجلرائد وشبكة 
املعلومات وغريها ، ألن القائمني عليه يعلمون أهنم إن قام لإلسالم قائمة فستتالشى مجيع األديان ، 

كما تطري الورقة يف مهب الريح ، كما وستذهب وجاهة القائمني عليها ونفوذهم وهيمنتهم على الناس  
قون به أنواع التهم واالفرتاءات عليه.  سنبينه يف النقطة القادمة ، فلهذا حياربونه ويُلص 

كلمات مجيلة جدا تبني الواقع الذي يصري من تشويه لإلسالم ، وبكالم خمتصر فإن   ..أخي احلقيقي 
، والدين الذي ال يوجد له مثيل بكل األكوان ،  اإلعالم مفرتي على شريعة اإلسالم املعتدل املسامل

ه عتوشريمثل يف دينه ــــيم يقبل باإلرهاب ليتــــــــــوالدين هذا هو دين اهلل للبشر ، فكيف اهلل الرب الرح
 للبشرية ، مستحيل وريب مستحيل.

 .اجلامعية األستاذةانتهى كالم 



ية من هم األحق بأن يوصفوا ملحق بالكتاب يبين باألرقام والحقائق الماد مقال
 باإلرهاب والعدوان

 

ــــرِّم املسيحية ، ومل نصفها با  1رهاب !!إلمل نُـــج 
 يف مقال هلا:حسان الفقيه إالكاتبة المبدعة قالت 

ولم يشهد لها ، لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب رغم الحروب التي أشعلها الغرب  - 1
 مليونا. 11ماليين إنسان والجرحى  7وكان عدد القتلى ، ية األولى التاريخ مثيال في الحرب الكون

مليونا  05مليونا والجرحى  05حيث بلغ عدد القتلى ، ولم ُنجّرمها في الحرب الكونية الثانية  - 1
وكانت تكلفة الحرب الباهظة في ، ترليون جنيه استرليني  77في حين بلغت نفقات الحرب ، 

 ه.الساعة الواحدة مليون جني

وعلى رأسه أمريكا ، لم ُنجرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب رغم همجية ووحشية الغرب  - 7
 055التي استخدمت أكثر األسلحة في التاريخ هوال وفظاعة حين قتلت بقنبلتها النووية في اليابان 

 ألف إنسان.

ية أّثر على السكان لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب رغم أن تأثير طاعون القنبلة الذر - 4
بل إن عالمات اإلصابة ظهرت على السكان الذين يبعدون عن ، ميل  155الذين يبعدون عنها 
 اليابان آالف األميال.

بعد ، وأمريكا رسول السالم التي تقود الحضارة الغربية الشغوفة بالقتل والفتك والتعذيب  - 0
وهي القنبلة الهيدروجينية التي ، بمليون مرة  سنوات معدودة تصنع قنبلة تفوق القنبلة الذرية في قوتها

 . 1004جرى اختبارها في المحيط الهادي في مارس 



شور يف شبكة املعلومات )االنرتنت( ، وقد نال هذا املقال إعجاب بعض املنصفني من املثقفني واملثقفات ، فنقلته يف حبثي هذا مقال من 1 
 هذا برمته ، وقد اختصرت بعض ألفاظه وغريت يف بعضها قليال ، فجزى اهلل الكاتبة إحسان خريا.



، لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب مع أن أمريكا رسول السالم وزعيمة العالم الحر  - 6
 ألف فيتنامي من أجل تنصيب رئيس موالي لها في الستينيات من 455مليون و  7هي من قتلت و

 )روبرت ماكنامارا(.وهذا الرقم باعتراف وزير الدفاع ، ماضي ـالقرن ال

 7واالستعمار الغربي هو من هّجر ، لم نجرم المسيحية واليهودية ولم نصفهما باإلرهاب  - 7
ووهبها لليهود بزعم ووعد تلمودي توراتي وتحقيق حلم ، مليون الجئ فلسطيني من أرضهم 

 "الهرمجدون" البائس.

جرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب رغم أن القوات األمريكية الحاقدة هي من حّول جزر لم ن - 8
نسبة إلى ( ؛ )الفلبيينوأطلقوا عليها اسم ، سامار اإلندونيسية المسلمة إلى النصرانية بالنار والحديد 

 الملك فيليب الثاني ملك أسبانيا.

ول صحفي أمريكي رافق الحملة الدموية لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب عندما يق - 0
)إن الجنود األميركيين قتلوا كل رجل وكل امرأة وكل طفل وكل على جزر سامار ما نّصه : 

، واعتقادهم أن الفلبيني ليس أفضل من كلبه ، سجين وأسير وكل مشتبه فيه ابتداء من سن العاشرة 
)ال أريد أسرى وال أريد ( كانت: فرانكلين)وخصوصا أن األوامر الصادرة إليهم من قائدهم الجنرال 

 (. سجالت مكتوبة

ومع ذلك لم ُنجرم المسيحية ولم نقل عليهم بالحق ما اّدعوه علينا ، كانوا مسيحيين جميعا 
 بالباطل.

ألف مسلم  85لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب واالستعمار الصليبي هو من قتل  - 15
واحدة وبصورة مسرفة لم تشهدها بة سلمة في يوم واحد وبضرومسلمة في جزيرة مدغشقر الم

 ولم يشهدها أدب الحروب على مر العصور.، البشرية عبر تاريخها المتطاول 

، ألف ليبي  755لها واالستعمار اإليطالي الفاشي هو من قتل ُنسيء لم ُنجّرم المسيحية ولم  - 11
حثنا على بل ديننا قد ، م نطالب بالثأر لهم ول، ونفذ حرب إبادة لنصف السكان المدنيين اآلمنين 

 الصفح والمغفرة.



لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب واالستعمار الفرنسي هو من قتل ماليين الشهداء في  - 11
ألف ُمو حّ د  45دينة خزاطة الجزائرية التي اسُتشهد فيها مالجزائر المسلمة وفي مذبحة جماعية في 

 لله في يوم واحد.

أحد واليت قال فيها لم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب في حرب البوسنة والهرسك  - 17
ضباط األمم المتحدة إنه قضى شهوًرا طويلة ال يستمع إال لطلقات الرصاص وال يرى سوى قذائف 

وهي عطشى لمزيد من الجثث من الرجال ، الصرب التي كانت تتوالى تباًعا فوق أشباح الموتى 
 »سربرنيتشا« المروعة. ألطفال المسلمين في مذبحة والنساء وا

دير ( لمجلة )فوشتيكوقد اعترف قائد القوات الصربية ، لم نتهم المسيحية باإلرهاب  - 14
وقمت شخصًيا بإطالق ، )لقد قتلت وحدي مئات المسلمين شبيجل األلمانية وقال بالحرف: 

صحفية إلى المعاهدات الدولية التي تحرم قتل الرصاص على األسرى للقضاء عليهم(. وعندما نبهته ال
ن أرخص طريقة هو قتلهم بالجملة مثلما أجهز رفاقي إو، )لم أجد سيارات لنقلهم األسرى قال: 

سرى وتعذيبهم أو تهشيم أيديهم ببطء حتى األمسلما .. وكنت أقوم أحياًنا بخرق عيون  645على 
 يعترفوا بما أريد(.

ويؤكد حقيقة عداء الغرب لإلسالم ما صرح به جزار الصرب كما يؤكد هذا الكالم  - 10
وذلك حين ُسئل عما يفعله في ( ، )سلوبودان ميلو سوفيتشاألرثوذكس األصوليين ومجرم الحرب 

 .)إنني ُأطّهر أوروبا من أتباع محمد(مسلمي البوسنة فقال : 

( التي أثبتت التقارير )بيهاتشو ()سربرنيتشالم ُنجّرم المسيحية ولم نصفها باإلرهاب رغم أّن  - 16
قتل  -طبًقا لإلحصائيات  -ما حدث فيهما ليستا إال اثنتين من عشرات المدن البوسنية التي تم فيها 

ألف قضوا  75منهم ، ألف مسلم أغلبهم من النساء واألطفال  755وتعذيب وحرق ما يزيد عن 
كما تم هدم أكثر ، ألف مفقود  115ألف معاق وما يزيد عن  05نحبهم فوًرا في مجازر جماعية و

مسجد وطرد جماعي قسري لما يزيد عن مليونين ونصف مسلم بال مأوى وال طعام وال  855من 
 خيام.



ألف جندي صربي  70والتقارير تثبت اغتصاب ما يزيد عن ، لم نتهم المسيحية ولم ُنجّرمها  - 17
ُزر عت أرحام اآلالف ، دة ألف طفلة وسي 755داخل ما يقرب من عشرين معسكًرا ألكثر من 

منهن بأجّنة ذئاب وكالب بشرية تنتسب إلى حضارة زائفة طاغية متوحشة ال تعرف الرحمة وال 
 تُمّت لإلنسانية وال للقيم والمبادئ النبيلة بأدنى صلة.

ولم نتهم المسيحية يوما في حين أن عمليات االغتصاب غالًبا ما كانت تتم على مرأى وأمام  - 18
من الرصاص يخترق رأسه وابال وكان جزاء من يتحرك إلنقاذ أي منهن ، واألزواج اآلباء واألبناء 

يرديه صريًعا مضرًجا في دمه .. ووسط هذا الجحيم تروي بعض التقارير الرسمية األوروبية ان 
 آالف اأُلسر تعرضت العتداءات تفوق الخيال وكلها من قبيل ما ذكرنا.

الديمقراطي المسيحي وعضو البرلمان األلماني ( عضو الحزب )شفارتزيؤكد ذلك تقرير  - 10
( )رأيت بعينيتحت عنوان  7/1001 16الذي ورد في إحدى نشرات منظمة البر الدولية بتاريخ /

 ال يتجاوز عمره الثالثة أشهر مقطوع األذنين مجدوع األنف .. طفالً )رأيت وفيه يقول: 

 رأيت صور الحبالى وقد بقرت بطونهن وُمّثل بأجنتهن.

 ت األطفال والشيوخ وقد ُذبحوا من الوريد إلى الوريد. رأي

ومنهن من تحمل العار ولم يبق لوالدة ما بأحشائهّن سوى ، رأيت الكثيرات ممن ُهتكت أعراضهن 
 أسابيع. 

أيت صوًرا لم أرها في حياتي على أية شاشات تليفزيونية غربية أو شرقية على وجه األرض .. ر
 (.لشجاعة لبثهاوأتحدى إن كان ألحد الجرأة وا

لم ُنجّرم المسيحية ولم نتهمها باإلرهاب بتسليط الكالب المدربة على التهام األعضاء  - 15
بعد فتح أرجلهم عنوة عبر قيود حديدية في أيديهم ، معتقل في سجن أبو غريب  755ـ الذكرية ل

 وأرجلهم مثبتة في الحائط ووفاتهم على الفور.



من أبناء العراق في طفالً  65ا المسيحيين المسؤولية عن مصرع لم نجرم المسيحية وال حّملن - 11
سجن أبو غريب بعد تقطيع أطرافهم أمام أمهاتهم .. عبر ربط األعضاء الذكرية واأللسنة للعديد 

 منهم باألسالك الكهربائية.

لم ُنجّرم المسيحية والمسيحيين رغم وحشية إدارة بوش على العراقيين في سجون الموصل  - 11
 ( بكوبا.)جوانتاناموصر وبوكا وغيرها وعلى مجاهدي طالبان في سجون أفغانستان وفي وأم ق

إسرائيل قد أمدت األمريكيين أن ( من )ديلي ستارولم نجرم المسيحية وال اليهود بما نشرته صحيفة 
حتى بات ، بآليات وُنُظم تعذيب النتزاع االعترافات من أسرى ومعتقلي السجون العراقية 

في بقة ن األمريكيون يستمعون بعناية فائقة إلى خبراء إسرائيليين للتزود بخبراتهم الساالعسكريو
 التعامل مع المقاومة الفلسطينية.

سؤال أخير نوجهه إلى أصحاب القلوب المرهفة المدافعين عن الغرب ممن يتعامون عن  - 17
حقائق مؤلمة تقشعّر لهولها سؤالي في ختام ما سبق من ( ، )شارلي إبيدوجرائمه ويبررون مسيرة 

 األبدان:

 ، ومن هم الرجعيون املتخلفون؟من هو الوحشي اإلرهابي المجرم القاتل 

 

ينفع  ، وانتهى كالمي أيضا ، أسأل اهلل أن ، جزاها اهلل خرياحسان الفقيه انتهى مقال الكاتبة الكرمية إ
 به قارئه وكاتبه وناشره.

اكتوبر ، لعام  6، املوافق  1476من شهر ذي احلجة لعام  ماجد بن سليمان ، يف الثالث والعشرين
1510 

ajed.alrassi@gmail.comm 

 00966505906761هاتف: 

mailto:Majed.alrassi@gmail.com
mailto:Majed.alrassi@gmail.com


  «الدين الواضح»وهي منشورة في موقع  –والفائدة  االستزادةمراجع علمية لمن أراد 

religion-clear-www.saaid.net/The 

 القرآن –الكتاب املقدس  .1

 القرآن – املقدس بالكتاب موجز تعريف .1

 اهلل؟ خلقنا ملاذا .7

 القرآن يف آدم أبينا قصة .4

 اللحد إىل املهد من املسيح قصة .0

ــــ السماء إىل مرمي ابن عيسى املسيح العظيم النيب رفع قصة .6 ـ  األذى من يتهوت ـــــنج 

 «ثالثون وقفة علمية ومنطقية، للمثقفني واملثقفات فقط» - رب؟ املسيحهل  .7

أربعون وقفة علمية ومنطقية، للمثقفني » - صلب املسيحعقيدة على بطالن عقيدة توارث اخلطيئة و  دليالأربعون  .8
 «واملثقفات فقط

 قرون عدة مدى على رفعه بعد يسوع لرسالة حدثت اليت التدرجيية والتطورات التغيريات .0

 السماء إىل رفعه بعد اليسوع دين حتريف على الدالئل .15

 اإلسالم تسيب ال....  الدكتورة أيتها مهال .11

 القساوسة مع هادئ علمي حوار .11

 اإلرهاب من اإلسالم موقف .17

14. Who Deserves to be Worshipped 

10. The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible 

*** 

 

http://www.saaid.net/The-clear-religion
http://www.saaid.net/The-clear-religion

