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Öر¤  ما  كث(� 
بعـض  علينا 
�ألصو�8 �لk تدعي �حليا@، 
قناتنا   b+تسا  1�  M+حتا+
بقنا�  �أل�دية  �إلسالمية 
+ترمي  �ملسيحية،  �حليا� 
+�لدعو�  بالتعصب  �لقناتني 
بني  +�لبغض  �لكر�هية   03
قد  �حتقا1  �أل@يا1، +خلق 
يفضي 03 �نفجاN ال حتمد 

.uعقبا
+13 كانت بعض �ألصو�8 
ملسلمني  تكو1  Öر¤   kل�
+�ملد�هنة،   Qلنفا� بد�فع 
�ألصو�8   uهذ  1� 3ال 
جانب  من  تكو1  ما  غالبا 
�لذيــن  �ملسيـحيني، 
مسا+�تنا   n Âد+1  قد 
قذفنا   ¦ +من  �حليا�  بقنا� 
يظنو¹ا  قد  +قذفها، +سيلة 
ناجعة لتfير هجومهم علينا 
+حجب  عنا  �لنا{  +تنف( 
صوتنا عن �لنا{ �+ تشويهه 
+ֲדذ�  عليه.  �لتشويش   +�
�يضا فهم Âتذبو1 �ملد�هنني 
�ملسلمني،  من  +�ملنافقني 
 +� جبهة  يصنعو1  +قد  بل 
جوقة موسيقية تعز� �حلانا 

تطر� �لقلب، +جتمع �جلانبني على حب ”�حليا� �ُحللو�“ 
قد  �لقسا+سة  �حد   1� +�لعجيب  شهو�ִדا.   n +�النغما{ 
 Nعلى غر� u1 يتم تشكيل جوقة موسيقية كهذ�كتب متمنيا 

جوقة �نشأها �حدهم n لبنا1.
�جلوقة   uهذ  1�  cNيد ال  �لشخص  هذ�   1� يبد+  +لكن   
موجو@� بالفعل +`�8 �نتشاN +�سع. +ال يسعنا 3ال �1 نعتر� 
قوية +متماسكة +`�8 سطو�، +متتلك  بأ¹ا تشكل جبهة 
�لعربية،   Nألقما� ֲדا  تز@حم   kل� �لقنو�8  من  كب(�  عد@� 
 Cيعمل فيها �جلانبا1 من �ملسلمني +�ملسيحيـني بانسـجا+
من  +طا�  لذ  ما   Nللجمهو يقدمو�  لكي  +تفاهم  +حب 

�ملتر�فقة  �ملاجنة  �ألغا< 
فحب  �لفاضحة.  باملشاهد 
هو  مبلذ�ִדا  +�لتلذ`  �حليا� 
فِلَم  عليه..  °تلفو1  ال  مما 
�خلـال� +�الختـال�.. 
�حليا�   uֲדذ �جلميع  +ليهنأ 
�لk تفتح �`Nعها للمندفعني 

´وها!
�ألمر  +�قع   n �حليا�  +قنا� 
هي مبنـزلة �ألC �لk تنجب 
”�حلياتية“  �لقنو�8   uهذ
�ملاجنة +تغذيها، +هي +كل 
�لقنو�8 �لk على شاكلتها، 
@�ئر�   Mإلكما تسعى  3منا 
ملذ�8   n �لنا{  �نغما{ 
عن  +صدهم  �لدنيا  �حليا� 
�إلله �حلقيقي �N �لعاملني. 
 Nتا°  1� �لعجيب  +من 
�سم  �لقنا�   على  �لقائمو1 
�هللا  ”�حليا�“ ¡ا، فسبحا1 
يلخصو1  جعلهم   bلذ�
هدفهم بأنفسهم +يكشفو1 
 n �ملنحصر�  نياִדم  عن 
�لدنيا   uهذ  n �النغما{ 
�َ+ليس  +�كتساֲדا!  �لدنية 
من �لعجيب �يضا �1 يذكر 
 n “لقر}1 �لكرمي ”�حليا��
سبعة  �لبالغة  �ملو�ضع  كل 

شتان بني  قناة ”األ@دية“
 وقناة ”احلياة“!

بقلم �ألستا`: متيم �بو @قة *

1@Nكاتب من �أل *
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معر²   n موضعا  +ستني 
كلها   فيها  +يصفها   ،Cلذ�
 u3ال +�حد� بالدنيا! فأين هذ
جوهر  من  +@عوִדا  �لقنا� 
 uتضاN�  bلذ� �حلق  �لدين 
+هل  للعاملني؟  تعا0  �هللا 
يعر� هؤالi �لقائمو1 على 
�لدين  عن  شيئا  �لقنا�   uهذ
�1 �حليا�  C��+ يهتمو1 به، 
�لدنيا هي �كf  هم +مبلغ 
تدعو  ما  فجوهر  علمهم؟ 
3ليه هذu �لقنا� هو �1 تؤمن 
بفد�i �ملسيح +من ¦ تنطلق 
لتنعم ֲדذu �حليا� �لدنيا بد+1 
 +�ضابط �+ �Nبط �+ Nقيب 
 03 �حلاجة   1+@+ حسيب، 
عبا@�8 +صلو�8. �b }من 
مبا تدعوc 3ليه قنا� �حليا� ¦ 
+لست  �حليا�!   03 �نطلق 
لك 3ال �1 تتنقل  §اجة بعد̀ 
 03 ماجنة  حياتية  قنا�  من 
 Nمما تز@حم به �ألقما sخر�

�لعربية +غ( �لعربية.
ظاهريا  �حليا�  قذ�  �ما 
 uبنا من هذ +مســا+�ִדا 
فينبغي  �حلياتية  �ألصو�8 
 n فهذ� به �حد،   يغتر  �ال 
�لنهج  مع  ينسجم  �حلقيقة 

 bلذ�  Ëلدجا�  bلتز+ير�
متاNسه هذu �لقنا� +�لقائمو1 
عليها. +ليست هذu �ملسا+�� 
 ،iهؤال قبل  من  +�لقذ� 
قبيل  من  3ال  يبد+،  ما  على 
 ibبر  iفد� قربا1  تقدمي 
 .Cمزعو نبيل  هد�  ألجل 
كي  �حليا�  قنا�  فلُتلعن 
نتخلص من �لقنا� �إلسالمية 
 n عجب  +ال  �أل�دية.. 
هذ� عند من �Nتضو� �1 يتم 
ليكو1   ibfل� �إلله  تقدمي 
 ¦3 +¢مل  يلعن  قربانا 
+يقذ�  �ملجرمني  �خلاطئني 
من  يكو1  قد  �جلحيم!   n
�لصعب Öيل هذ� .. +لكن 
 uهذ على  غريبا  ليس  هذ� 
�لعقلية �لk شوهتها �لنظرية 
�لقائمة  �ملسيحية  �لبولسية 
+�لكذ�  �لدجل  على 

+�خلد��.
+عو@� 03 مسألة �ملسا+��.. 
�كذ+بة  شك  بال  فهي 
يقبل ֲדا عاقل..  سا`جة ال 
�ألعمى   bيستـو فهـل 
 Nلظلما8 +�لنو� +�+�لبص( 

�+ �خلبيث +�لطيب!
 uهذ+ فإننا  �حلقيقة   n+

 nطر على  نقف  �لقنا� 
بيننا  تشابه  فال  نقيض.. 
+سائل   +� منهج   n +بينها 
تتضح  +لكي  �هد��.   +�
�لصو�N لعله من �ملفيد عقد 
�جلو�نب.  بعض   n �ملقاNنة 
+�لقائمو1   uحليا� هذ� فقنا� 
 Cإلسال�  1� يعتقد+1  عليها 
مزيف،   N+مز فاسد  @ين 
�نه ال بد من �جتثاثه +��3لة +
 kعن �لبال@ �لعربية �ل uNثا{
�ملسيحية  فيها  تنتشر  كانت 
 03 يدعو1  كما  قبل.  من 
مسيحية  كيانا8   i3نشا
 8�Nثو  03+ مستقلة 
�لنظم  ضد  +هيجانا8 
فنعتقد  ´ن  �ما  �حلاكمة. 
�صلها  n ملسيح� �N 1سالة 
�ملسيحية،   1�+ حق  Nسالة 
+13 تعرضت للتحريف، 3ال 
�¹ا ما ��لت حتمل n طياִדا 
من  +بقايا  �حلق  �لدين   Nثا{
 bلوحي �لكرمي �لطاهر �لذ�
 03 �ملسيحيني   bيهد قد 
 sنر+ �ملستقيم.   àلصر��
�لوجو@  للمسيحية  ¢ق  �نه 
�جتثاثها  +جو�   sنر +ال 
+��3لتها. +ال نؤلب �ملسلمني 

ندعو  بل  �ملسيحيني،  ضد 
�فر�@  �ملسا+�� بني >يع   03
عن  �لنظر  بغض  �ملجتمع 
 Cعد بأ1   Mنقو+ @يانتهم، 
�لتمييز على �سا{ �لدين هو 

منهج 3سالمي �Nسخ.
نؤمن بسيدنا  فنحن  كذلك 
مرمي  بن  عيـسى  �ملسيح 
+نؤمن  مكرما،  نبيا   �
 n �+@N+ لذين� iبكل �ألنبيا
�¹م  sلكتا� �ملقد{، +نر�
 �Nخيا�  �Nطها� >يعا  كانو� 
 sتر بينما  معصومني، 
هو  �ملسيح   1� �حليا�  قنا� 
�لوحيد �لنقي �لطاهر +�لبقية 
منغمسني  خطائني  كانو� 
يستسيغو1  �خلطايا،   n
�فظع  +يرتكبو1  �لكذ� 
هم  بل  �ألخالقية.  �جلر�ئم 
يfئو�   ª تلك  @عو�هم  مع 
�ملفاسد  من  بنفسه  �ملسيح 
�@عو�   13+ �ألخالقية 
�لوقت  نفس   n+ عصمته. 
+سيدنا  نبينا  ينعتو1  فهم 
 �'مد� �ملصطفى �  بأسو
�لصفا8 +يسبونه +يشتمونه 
+يسيئو1 3ليه مبا يدمي قلو� 

�ملسلمني +يوجعها. 
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+´ن ند�فع عن �لكتا� �ملقد{، +ندعو 
من  به  يليق  ال  ما  نبذ   03 �ملسيحيني 
�لتحريفا8 +�إلضافا8 �لدخيلة عليه، 
+نقدN كل ما جاi فيه من �حلقائق +من 
قنا�   sتر بينما  �إل¡ي،  �لوحي  بقايا 
فاسد  كتا�  �لكرمي  �لقر}1   1� �حليا� 
ال سبيل لالستفا@� منه +ال يهدb 3ال 
حسب  +�لقسو�  +�لعنف  �ملفاسد   03

�عمهم!
تعا0  �هللا  قد+سية  عن  ند�فع  +´ن 
+نـنـزهه   Øحلس�  iاÈأل� له   bلذ�
�لنا{  +ندعو  +�لعجز،  �لضعف  عن 
له   bلذ� �لقدير  �إلله  ֲדذ�  �إلميا1   03
هو   bلذ�+  ،²Nأل�+ �لسمو�8  ملك 
 NاÂ +ال   )Â +هو   uمر� على  غالب 
 Qلو�  +� 3نسا1  يستطيع  +ال  عليه، 
بينما تدعو �حليا� 03   ،i1 ميسه بسو�
3له ضعيف عاجز مغلو� على �مرu ال 
سلطا1 له n هذu �أل²N +ال مشيئة، 
�+`b من �لنا{ +ُقتل  bهذ� �إلله �لذ
ألجل  �جلحيم  +@خل  +ُلعن  +ُصلب 
خطايا �لبشرية، +مع `لك يدَّعو1 �نه 

هو �هللا �N �لعاملني!
نسمح  �ننا  يعر�  لقناتنا  +�ملتابع 
}�Nئهم،  عن  بالتعب(  فيها  للمسيحيني 
+نعطي �لفرصة ¡م +لكباN قسا+ستهم 
+علمائهم للدفا� عن معتقد�ִדم، +`لك 
+�لصد�قة  +�أللفة  �ملحبة  من  جو   n

بأنفسهم.  �ملسيحيو1  ֲדا  �عتر�   kل�
+´ن ال نتبع �لتز+ير +ال �لتحريف +ال 
 +��ألساليب �لدنيئة �+ �لشتم �+ �لسب 
�لقذ�، +ال نذكي �لكر�هية +ال ندعو 
+�لتفاهم  �ملحبة   03 ندعو  بل  3ليها، 
 �N+@ لعبت  قناتنا   13 بل   .Cالنسجا�+
+�لكر�هية  �الحتقا1  ��3لة   n هاما 
 n +مثيالִדا  �حليا�  قنا�  خلقته   bلذ�
�ملجتمعا8 �لعربية �لk +جد8 نفسها 
 Cما�+ +َخَبثها  �لقنا�   uهذ  CوÈ  Cما�
من  منسق  +سكو8  مطبق  صمت 
جانب �¡يئا8 +�ملؤسسا8 �إلسالمية. 
فز�M ما n قلو� �ملسلمني من ضيق، 

�خذ+� يتابعو1 باهتماN+ C+ية.+
�ما قنا� �حليا� فهي قنا� لصو8 +�حد 
 Mملجا� تتيح  +ال   ،N+مز شامت  ساخر 
 Mآلخر. +هي تنقل بعض �ألقو�� b�للر
منـز+عة من سياقها �+ 'رفة، +توهم 
عقيد�  هي   Mألقو��  uهذ  1� �ملشاهد 
من  كث(�  بأ1  علما  >يعا.  �ملسلمني 
شديد  �نتقا@   Nمد� هي   àلنقا�  uهذ
 iهؤال +لعل  �نفسهم،  �ملسلمني  من 
+عرفوها  +>عوها  عليها  �طلعو�  قد 
°فو1  +لكنهم  �النتقا@.  هذ�  بسبب 
 �Nصو تقدمي  +¢ا+لو1  كله،  هذ� 
 �  Cإلسال� +لن»   Cلإلسال مشوهة 
�لبا@ية  +�لضغينة  �حلقد  من  قالب   n
+لغة  +جوههم  +تعب(�8  �فو�ههم   n

 uهذ  1�  Îبوضو +يظهر  �جسا@هم. 
 Cلسال�  +� �ملحبة  تستهد�  ال  �لقنا� 
قد  ما  تقدمي   M+حتا +ال   ،Cالنسجا�+
ال  لعلها  بل  �حلقيقة،  بأنه  يعتقد+1 
مشاعر   03  �iإلسا�  03 3ال  تستهد� 
�ملسلمني من ناحية، +تثبيت �ملسيحيني 
من   sخر� ناحية  من  �ملسيحية  على 
 Cإلسال�  Mألكا`يب حو� خالM نسج 
�لذb قد Âتذֲדم 3`� ظهر ¡م بصوNته 

�لناصعة.
+�حلق يقاM 13 قنا� �حليا� قد �سهمت 
@فع   n  �Nملسعو� �لتها   Mخال من 
 b� عن  �حلثيث  �لبحث   03 �ملسلمني 
نبهت  قد  +ֲדذ�  عليها،  ير@  صو8 
 Nلعثو�+ عنا  �لبحث  � ية   03 �لنا{ 
�لقنا�   uذ¡ قناتنا   bبتصد+ علينا. 
+بقيامها برسالتها �لنقية �لساطعة، فقد 
�صبح جليا �1 �لسحر قد �نقلب على 
+باال  �حليا�  قنا�  �صبحت + �لساحر، 
تشويه  من  فبدال  �نشأ+ها.  من  على 
�حلقيقي  �لوجه  �تضح   Cإلسال�  �Nصو
�بطنو�  +�لذين  �ملحرفة.  للمسيحية 
فرحهم +نشوִדم ֲדجومها �لال`� على 
�إلسالC، +ظنوu لقمة سائغة �+ ميتا لن 
تقوC له قائمة، �@Nكو� بأ¹م قد �يقظو� 
�ألصو�8  فأصبحت  نائما.  عمالقا 
�لظاهر�   uهذ من  للتخلص  ترتفع 
مها>ة  �لثمن  كا1   13+ مبجملها، 
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قنا� حياִדم ظاهريا، تلك �لk ظنوها 
 Qستمز  kل� �حلربة   }�N ستكو1 
 iال@عا�  03 فساNعو�   .Cإلسال�  Nصد
 1�+ ،Cنسجا�+ Cد@� بأ¹م @عا� +ئا»
على  خطر�  تشكل    kل� هي  قناتنا 
�لبو� + �لوسنانة،  �لو�@عة  �ملجتمعا8 
�حلكوما8 +�¡يئا8 علينا، +n نفس 
�لوقت، �ستمر+� n @عم قنا� حياִדم 

+�لتصفيق ¡ا n �لسر +�لعلن.
بعض  �ستجابت  فقد  +لألسف   
فضيقو�  �لدعو�8،   uهذ  03 �جلها8 
علينا +حا+لو� �1 يوصلو� لنا Nسالة �¹م 
 n 1بأ1 نكو �لتزمنا   13 بنا  سيقبلو1 
 1�جوقتهم من '» ”�حليا� �ُحللو�“، +
نقتدb ֲדم +¹تدy bطو�ִדم. +���لونا 
من �ألقماN �لعربية +�بقو� على �لقنو�8 
�حلياتية، بل +ضعو� قنا� �حليا� نفسها 
 Nألقما� �حد   n جديد  مسمى  حتت 
  !!iهؤال Mلونا.. فعجبا حلا���+من ¦ 
+لكنهم ميكر+1 +ميكر �هللا +�هللا خ( 
�قماNهم  من  ���لونا  +لئن  �ملاكرين.. 
+لن   .. قناتنا  حجب  يستطيعو�  فلن 
 +� بو�جبنا   Cلقيا� عن  ثنينا  يستطيعو� 
@فعنا للتنا�M من مبا@ئنا. فمن +�جبنا 
صوNته  +3بر��  �لعظيم   Cإلسال� نشر 
+�جب  +من   .ªللعا �لنقية  �لناصعة 
يطلعو�   1� علينا  �ملسيحيني  3خو�ننا 
قسا+ستهم   M+حا  kل� �حلقائق  على 

حجبها عنهم �منا طويال. +ال بد ¡م 
�1 يدNكو� �لتباعد �لكب( بني �لعقائد 
�ملسيحية �حلالية +بني �لكتا� �ملقد{ 
+ينبغي  �لعقائد.   uهذ يدعم  ال   bلذ�
+�لقصص  �خلر�فا8  على  يطلعو�   1�
�@خلت على هذ� �لكتا�  kلفاسد� �ل�
 Nنبيائه +03 �ألبر���سا8i 03 �هللا ++
+�لصديقني. ينبغي �1 يطلع �لعاª على 
Nسالة �إلسالC �لعظيم +على شخصية 
�هللا  صلو�8   Cألكر� �ألعظم   Mلرسو�
+سالمه عليه +س(ته �ملطهر�. +ينبغي 
�1 يتنوN هذ� �لعاª بنوN �لقر}1 �لعظيم 
+يصلح  �لظلما8   uNبنو  Qتشر  bلذ�
 bلذ� �لدنيا +�آلخر�. فمن `�  �مر  به 
 bلذ� 3ال  قناتنا  من  بالضيق  سيشعر 
 ªللعا يريد   bلذ�+ �حلق  عد+  هو 
+�لظلما8  �جلهاال8   n ينغمس   1�

+�ملفاسد؟ 
�لنهاية، نقوM ملن يهو+1 +ضعنا   n+
�نكم  بوتقة +�حد�   n حليا�� قنا�  مع 
لقنا�  +صفكم   n قصد  بغ(  صدقتم 
 n +كذبتم  ¡ا،  +قذفكم  �حليا� 
+صفكم لنا +قذفكم.. فما قلتم يصح 

+لئن  حقنا.   n يصح  +ال  حقها   n
بيننا  مشتركا  �مر�  جتد+�   1� Nغبتم 
فلن جتد+� 3ال عنصر� +�حد� فقط؛ �ال 
مباشر  غ(  بشكل  سا ت  �¹ا  +هو 
 N3ظها هي   kل� Nسالتنا؛  خدمة   n
�حلقيقة، +لكن @+1 قصد منها. فمن 
 Cإلسال� على  تكذ�  كانت  جانب 
�ملتابعو1  +تشيع هذu �لكذبا8 فيجد 
على  فيطلعو1  عندنا،  عليها  �ألجوبة 
>اM �إلسالC +نصاعته، +من جانب 
}خر كانت تؤكد على �لعقائد �لفاسد� 
نؤكد  كنا   kل� �ملحرفة،  للمسيحية 
على فسا@ها +ندعو 03 نبذها، فيتضح 
للنا{ صدقنا +موضوعيتنا. فاحلمد هللا 
خ(  +هو  �حلق  يقص   bلذ�  uحد+
Nسوله  �Nسل   bلذ� +هو  �لفاصلني، 
با¡دs +@ين �حلق ليظهرu على �لدين 
كله +لو كرu �لكافر+1. +لن تستطيع 
 kسالتنا، �لN جه+ n 1 تقف��لدنيا 
�من   n �لعظيم   Cإلسال� Nسالة  هي 
بالنصر  ستتكلل   kل�+ �لثانية،  بعثته 

�ملبني 13 شاi �هللا تعا0.

 

فبدال من تشـويه صورة اإلسالم اتضح الوجه احلقيقي 
للمسـيحية احملرفة..... وظنوه لقمة سـائغة أو ميتا لن 
تقـوم له قائمة، أدركوا بأنهم قـد أيقظوا عمالقا نائما.




