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التقوى

تقـدمي:
عرضه  �لذ�  �لفتنة"  "فيلم   bخال
 Yل�ملا� عضو  فيلد��   ~Nخ
 ºشر هجو[  بشن  قا[  �%ولند�، 
�حلنيف،  �إلسالمي  �لدين  على 
 Yªلقر� ضد   èش �ִדاما~  بكيل 
�لكرمي "�لتعاليم �إلسالمية �لسمحا� 

تتلخص مبا يلي:
z�ها�  �ين  �إلسالمي  �لدين   .١
يدعو vz قتل �يع غN �ملسلمني، 
بدليل �حتو�� �لقرYª �ملجيد �لعديد 
�لك؛  على  �ل¸ حتض  �آليا~  من 
على  منها  ªيا~  	س  بعر�  قا[ 

�آليا~  هذ�   Y
  vz  �Nمش �ألقل، 
�لسبب  هو   &ªلقر� �لتعليم  "هذ� 
�لذ� يدفع �ملسلمني للقيا[ بالعديد 

من �لعمليا~ �إل�هابية » �لعا¿.
�حلريا~  �إلسال[  «تر[  ال   .٢
�لدينية  �حلرية  سيما  ال  �لفر�ية، 
"لذلك   ،�
�لر عن   Nلتعب� "حرية 
يأمر بقتل �ملرتد عن �إلسال[، "قتل 
مرتكب جرمية �لزنا، "�جم �لز�& 
�ملتز"¾، "كذلك يأمر بقتل �ملثيلني 
جنسيا "�للو��"، "قتل من يعتر� 
 Áعلى �لدين �إلسالمي مثلما حد
للمخر¾ �لسينمائي ثيو فاY غو�.

٣. ال يعتر¯ �إلسال[ بالدميقر�طية 
"�لل��لية، بل يسعى للسيطر� على 
�لشريعة  �لعا¿، "فر�  
Çا�  �يع 
�إلسالمية فيه بالقو�، لذلك يسعى 
 b"حتويل هولند� "�لد vz Yملسلمو�

�أل"�"بية vz �"لة zسالمية.
 �Nلكرمي يظهر عد�� كب� Yª٤. �لقر
"خنا�ير،  قر��  بوصفهم  لليهو� 

"بعض �ألحا�يث تأمر بقتلهم.
عد�  �العتبا�  بعني  �ألخذ  مع   .٥
سريعة   �Nبوت �ملتز�يد  �ملسلمني 
جد� » 
"�"با "» هولند� خاصة، 

Y �إلسال[ يسعى  vz ��لص فلدÍ

�لدكتو� \مين فضل عو�� تشـهد �لسـاحة �لعامليـة هجوما> متعـد�� على  �لديـن �حلنيف. .Hخـر حلقة � 
هـذ� �ملضمـا� �لشـريط �لذe عرضـه عضـو �ل�ملاb ��ولنـدe خـB> فيلد��. 
.bفيه من �لبهتا Tمفحما على ما جـا ���ستنشـر "�لتقو�" ع� حلقـا> كتابا �و� .
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لتدمN �حلضا�� �أل"�"بية؛ "لذلك 
من "�جب �أل"�"بيني 
Y يستيقظو� 
لقهر �إلسال[، مثلما ُقهر~ �لنا�ية 

"�الشتر�كية من قبل. 
�الִדاما~،  هذ�  على  �لر�  قبل 
 « "�ملوضوعية  �لصد�  "لتوخي 
�حلديث، ال بد لنا  من �العتر�¯ 
يعرضها  �ل¸  �ألفكا�  هذ�   Yبأ
للدين  �ملعا�ين  من  
مثاله " فيلد�� 
ֲדا  يؤمن  �حلنيف،  �إلسالمي 
من  شر«ة  نشرها  على  "يعمل 
�ملتزمتني  �ملتشد�ين  �ملسلمني 
فهمو�  �لذين  �ملتعصبني،  "�ملشايخ 
Jمد  "�لن�  �لكرمي   Yªلقر� تعاليم 
هذ�   Y
 �غم  خاطئ،  بشكل   �
�ألفكا� ال عالقة %ا بالقرYª �لكرمي 
"ال بتعاليم سيدنا Jمد �. "%ذ� 
 Y
 �ألخر�،  تلو  مر�  نؤكد  فإننا 
هؤال� �ملتعصبني �لذين 
خطأ"� فهم 
ممثلني  �عتبا�هم  ميكن  ال  �إلسال[ 
�حلنيف،  �إلسالمي  �لدين  عن 
"Yz كاY هؤال� ُيعد"Y من علما� 
 �z شيوخهم "قا�ִדم؛ "
�ملسلمني 
"قطاعا~  �لعلما�  من  غNهم   Yz
"�سعة من �ملسلمني ال يؤمنوY ֲדذ� 
بالذكر  "Ðص  �ملتشد��،  �ألفكا� 
هنا �جلماعة �إلسالمية �أل-دية �ل¸ 

-د،  غال[   ��Nمل� 
سسها حضر� 

�ملعهو�  "�ملهد�  �ملوعو�  �ملسيح 
تأسيسها "بفضل  �، "هي منذ 
 bلقو� vz تعاليمها �لسامية، تسعى
متاما  مناقضة  تعاليم  "فق  "�لعمل 
%ذ� �ألفكا� �ملتشد��، �ل¸ يعرضها 
�ملسلمني،  "علما�  مشايخ  بعض 
�إلسال[  
عد��  "يستغلها  "ينتهزها 
�لطعن  
جل  من  فيلد��،   bمثا

�لبعيد�  "تعاليمه  �إلسالمي  بالدين 
 Nكل �لبعد عن �حلقد "�لكر�هية لغ
�ملسلمني ناهيك عن �ألمر بقتلهم.

"Çن �z نعتر¯ منذ �لبد�ية بوجو� 
�ملتعصبني  �ملسلمني  هؤال�   bمثا

�لغر�،  على  �لناقمني  "�ملشايخ 
هذ�  تعصبهم   Y
 نؤكد  فإننا 
ال  �ملسلمني،   Nغ على  "نقمتهم 
ÍتلفاY عن تعصب فيلد�� "
مثاله 
"كر�هية  عد��  من  يكّنونه  عما   "

�لطرفني  فكال  �ملسلمني،  جتا� 
"نفس  �خلانة  نفس   vz  Yينتميا
�ملنطق �لعد�ئي، âيث يتوجب علينا 
"�ألخو�  �لسال[   �J كل  "على 
"�أللفة "�ملحبة بني �لشعو� "
هل 
�ملختلفة، 
Y نعمل سويا  �لديانا~ 
ִדميش  
جل  من  مساعينا  "نوحد 
Ýتمعنا،   « �ملتعصبة  �لفر�  هذ� 
 Nتعك عن   Yملسؤ"لو� هم  فهؤال� 
�ملشتر�  "�لعيش  Ýتمعاتنا،  صفو 
فيها بني 
تباÂ �لديانا~ "�لطو�ئف 
�ملشتر� لدحض  "�لعمل  �ملختلفة؛ 
هو  �%د�مة  "مساعيهم  
فكا�هم 
�حلفا�  
جل  من  �ملنشو�  �لسبيل 

على Ýتمعاتنا "نشر �لسال[ فيها.

هم ما نو� 
Y نلفت �ألنظا� zليه،  Yz
 Y"لئك �لذين يؤيد"
خاصة 
نظا� 

ك� خطأ  Y
فيلد�� سر� "عالنية، 

بوجود أمثال هؤالء املسـلمني املتعصبني واملشايخ 
الناقمـني على الغـرب، فإننا نؤكـد أن تعصبهم 
هـذا ونقمتهم على غـj املسـلمني، ال ®تلفان 
عـن تعصب فيلـدرز وأمثاله و عمـا يكّنونه من 
عـداء وكراهيـة جتاه املسـلمني، فـكال الطرفني 
ينتميـان إk نفـس اخلانة ونفس املنطـق العدائي
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"�ل  "�لتعميم"،  هو  فيه   Yيقعو
�الִדاما~  خانة  �ملسلمني »  �يع 
فوجو�  �لعا¿.  
ما[  يعرضو®ا  �ل¸ 
�ملتعصبة،  �إلسالمية   �لفر�  بعض 

فكا�� متعصبة "عد�ئية  Éل¸ تتب�"
لغN �ملسلمني، ال يعطي ��يعة أل� 
باعتبا�  �ملشكلة  يعّمم   Y
 شخص 
هذ�   vz  Yينتمو �ملسلمني  �يع 
بد  فال  
فكا�ها،   Yيتبنو  "
 �لفر� 
عند  "�ملوضوعية   bلعد�  Âتبا� من 

�لتصد� %ذ� �لفر�.
 Y
 �لبد�ية،  منذ  نؤكد  
ننا  كما 
�إلسال[   « تكمن  ال  �ملشكلة 
كدين، "ال » تعاليم �لقرYª �لكرمي 
"zمنا  �؛  Jمد  سيدنا  تعاليم  "ال 
�لفهم  �لفهم �خلاطئ - نعم »   «
�لتعاليم،  %ذ�  zال-  ليس  �خلاطئ 
�لقرªنية  �آليا~   Nتفس خاصة 
 bقو�
 بشكل خاطئ، "فهم بعض 

حا�يث �لن� Jمد � مبا ال يتفق "
 Y
�لقرYª �لكرمي، �غم  مع تعاليم 
�إلسال[ "�لقرYª �لكرمي بريئاY من 

هذ� �ألفها[ �خلاطئة بر��� تامة.
�جلماعا~  بعض  "قعت  لقد   
"هي  �ألخطا�،  ֲדذ�  �إلسالمية 
فعال  "تطبيقها  نشرها  على  تعمل 
 Yم يسيئو®
 Y"�عمال، "هم ال يد"

عد��  له  يسي�  مما  
كثر  لإلسال[ 

�إلسال[ 
نفسهم، حيث يقو[ هؤال� 
"سياسيني  مستشرقني  من  �ألعد�� 
"�جاb �ين، 
مثاb فيلد�� بعر� 
"ª��ئها  �إلسالمية  �جلماعا~  هذ� 
�إل�هابية،  
عما%ا " 
فكا�ها "

®ا " كله،  �إلسال[  هي  
®ا  على 
�إلسالمية  �لتعاليم  متثل  �ل¸  هي 
"�لقرªنية "�ملسلمني �يعهم، "هو 
متاما ما قا[ به فيلد�� خالb عرضه 
لفيلم �لفتنة "باقي تصر«اته �لعد�ئية 

للمسلمني.
�إلسالمية  �جلماعة   Âتبا
 "Çن 
�أل-دية  ال ننتظر 
حد� من 
جل 
�ملتزمتة،  بل  مقا"مة هذ� �ألفكا� 
نقو[ بذلك بأنفسنا -"هذ� �لسطو� 
هي مثاb بسيط على �لك- حيث 
�إلعالمية،  �لوسائل   èبش  b"اÇ

Y ندحض هذ� �ألفكا� �لرجعية، 
�لتعاليم  لعر�  ®ا�  ليل  "نعمل 

 « �لسمحا�  "�لقرªنية  �إلسالمية 
هذ�  ֲדا  لتنتفع  �لعا¿  
Çا�  �يع 
�لفر� �إلسالمية �ملتشد�� "نرشدها 
 vz إلسال[ �حلق، �لذ� يدعو� vz

تباعها، " �ألخر�   Yأل�يا� �حتر�[ 
�حلفا�   vz يدعو  �لذ�  �إلسال[ 
للفر�،  �ألساسية  �حلريا~  على 
"على �
سها �حلرية �لدينية "حرية 
�لذ�  �إلسال[   ،�
�لر عن   Nلتعب�
يدعو لنشر �لسال[ "�ملحبة "�ألخو� 
بني �يع 
فر�� �ملجتمع "بني �يع 
�لديانا~ "�لطو�ئف �ملختلفة، "هذ� 
هذ�   bنبينه الحقا خال ما سو¯ 

�لسطو�.
�ألخر�  تلو  مر�  نؤكد  فإننا  "هنا 
ألعد��  "باألخص  
�ع،  للعا¿ 
 Y
  ،�Nغ" فيلد��  من  �إلسال[ 
�ملسألة  هذ�   « �الִדا[  
صابع 
íب 
Y توجه vz هذ� �جلماعا~ 

كمـا إننا نؤكد منـذ البداية، أن املشـكلة ال تكمن 
! اإلسـالم كدين، وال ! تعاليـم القرآن الكرمي وال 
تعاليم سـيدنا @مد �؛ وإمنـا ! الفهم اخلاطئ - 
نعم ! الفهـم اخلاطئ ليس إال- �ـذه التعاليم،..
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�إلسالمية �لضيقة "قو��ها "تصرفاִדا 
 Yªلقر� vz ها �خلاطئة، "ليس�فكا
"
 "
 كدين،  �إلسال[   vz  "
 �لكرمي 
ليس  "كذلك   ،� Jمد  �لن�   vz
vz �يع �ملسلمني؛ "�لك ببساطة، 
 Y
ألنه ليس من �لعدb "�إلنصا¯ 
جز�  
سا�   ��z ككل،  �لدين   Yيد�
بسبب  �لتصرفا~  بعض  
تباعه  من 
فهمهم �خلاطئ لتعاليم �ينهم، "هذ� 

Y يعا�ضه 
� عاقل  ��
مبد
 عا[ ال 
منصف يتحر� �لعدb "�ملصد�قية » 

�حلكم على 
� �ين. 
فكما 
ننا ال ميكننا 
Y ندين حضر� 
�لسمحا�،  "مبا�ئه   � عيسى 
�ل¸  �إلجر�مية   bألعما� بسبب 
معا�ضيها  ضد  �لكنيسة  ֲדا  قامت 
مر  على  منهم-  �ليهو�  سيما  -ال 
�لتا�يخ، "ال بسبب �حلر"� �لصليبية 
�ل¸ شنها �أل"�"بيوY ضد �ملسلمني 
�لدين  "باسم  �لبابا  من  بتحريض 
�حلر"با~  بسبب  "ال  �ملسيحي، 
على   � عيسى   Âتبا
 يشنها  �ل¸ 
�لد"b �إلسالمية » عصرنا �حلاضر 
ألطماÂ �نيوية "�ينية حيث 
Þاها 
بأ®ا  بنفسه  �البن  بو�  �لرئيس 
حر"� صليبية جديد�، "ال بسبب 
�لسياسي �لذ� سا�   óلدي�  bالقتتا�
» zيرلند� باسم �لدين �ملسيحي بني 

�لكاثوليك "�ل�"تستاY، "ال بسبب 
�ختال¯  على  �إلجر�مية   bألعما�
من  �لعديد  ֲדا  يقو[  "�ل¸  
نو�عها 
�ملسيحيني �ليو[ » Ýتمعاִדم، كنشر 
 Nتدم" "�ملخد��~  "�لقتل  �لر�يلة 
�ملجتمعا~ بطر� 
خر�؛ "» هذ� 
�لسيا� نضر� على سبيل �ملثاb ما 
íر� » �ملكسيك - ثا& 
ك� �"لة 
كاثوليكية » �لعا¿ "يكا� يكوY كل 
سكا®ا من �ملسيحيني - من حر� 
بني �حلكومة "عصابا~ �ملخد��~؛ 

عماb هذ�  نعز"   Y
 بإمكاننا  فهل 
حضر�   vz �إلجر�مية  �لعصابا~ 
عيسى � "تعاليمه؟! كذلك هو 
�ألمر بالنسبة لإلسال[، فإ�� 
سا�~ 
 ��z "
بعض �جلماعا~ فهم �إلسال[، 
 �ّ
 "
قا[ بعض �ملسلمني » هولند�  

من �لبال� �ألخر� بأعماz bجر�مية 
åريبية åل بالنظا[ �لعا[، فال ميكن 

" �ألفكا�   bُتعز� هذ� �ألعما  Y

vz �لدين �إلسالمي "�لقرYª �لكرمي، 
 Y
"على فيلد�� "
تباعه 
Y يعلمو� 
هؤال� �ملخلني بالنظا[ ال يعلموY من 
�إلسال[ شيًئا، "لو تربو� "فق �لتعاليم 
�لصحيحة،  "�لقرªنية  �إلسالمية 
 bعما
 من  به   Yيقومو مبا  قامو�  ملا 
ûلة بالنظا[ "منافية للقانوÇ" ،Yن 
"يدين  يشجب  من   b"
 �ملسلمني 

هذ� �ألعماb �إلجر�مية.

غلب  Y
 vz Nنش Y
كما 
نه ال بد 
هذ� �حلو��Á �ملخلة بالقانوY تقف 
"���ها  مشاكل �جتماعية "�قتصا�ية 
"سياسية ال متت vz �إلسال[ بصلة، 
منها �لفقر "�لبطالة "�ملستو� �لثقا» 

وهنـا فإننا نؤكد مـرة تلو األخـرى للعاR أ�ع، 
وباألخـص ألعداء اإلسـالم من فيلـدرز وغjه، 
أن أصابـع االتهام ! هذه املسـألة �ب أن توجه 
إk هـذه اجلماعات اإلسـالمية الضيقـة وقوادها 
وتصرفاتهـا وأفكارها اخلاطئة، وليـس إk القرآن 
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�ملتد& "�لتفرقة �لعنصرية؛ "ما على 
يشخصو�   Y
 zال  
تباعه " فيلد�� 
"�لعمل  �الجتماعية  �ألمر��  هذ� 
هؤال�   Âضا"
 حتسني  على 
منعهم  
جل  من  بالنظا[  �ملخلني 
بدال  �لعا[،  بالنظا[   bإلخال� من 
من �لقيا[ âملة عد�ئية ضد �لدين 
�إلسالمي "�ملسلمني. فهذ� �حلملة 
�لعد�ئية 
صبحت من 
هم �ألسبا� 
 « �ملسلمني  هؤال�  مشاعر  إلثا�� 
�غبتهم  من  يزيد  قد  مما   هولند�، 
 ��z" بالنظا[؛ bالنتقا[ "�إلخال� «
عملية   « 
عو�نه " فيلد��  �ستمر 
�ملسلمني،  ضد  هذ�  �لتحريض 
 Yمسؤ"لو 
®م  يعرفو�   Y
 فعليهم 
"zثا��  �لفتنة،  هذ�  تأجيج  عن 
بعض  "حث  �ملسلمني،  مشاعر 
�ألشخا¦ من �ملسلمني على �يا�� 

�ألعماb �النتقامية "�إلجر�مية. 
فيلد��   Nتذك من  بد  ال  كذلك 
من  ينتقد"نه  ما   Y
 
تباعه "
بعض  ֲדا  يقو[  قانونية   Nغ bعما

�لدين   vz �ملنتمني  �ألشخا¦ 
�إلسالمي، يقو[ بأسو
 منها بعض 
"هنا  �أل"�"بيني؛   "
 �%ولنديني 
نذكرهم مبا حدÁ من عملية �هس 
 « �مللكة  بعيد   bالحتفا� يو[   «

بلد"�Y" سنة ٢٠٠٩، "كذلك "

 Y
 
لبني "  « �لنا�  zطال�  عملية 
�� ��ين" » شهر نيساY من هذ� 
�لسنة، "�ل¸ �هب ضحيتها سبعة 

شخا¦ "عد� ªخر من �ملصابني، 
 « �إل�هابية  �لعملية  "كذلك 
من هذ�   Yلنر"يج » ٢٢ حزير��
"�لذ� �هب ضحيتها ٨٧  �لسنة 
هذ�  منفذ"   Yكا فهل  شخصا، 
"هل  �ملسلمني؟!  من  �لعمليا~ 
�أل"�"بيني  كل  نتهم   Y
 بإمكاننا 
"�ملسيحيني باإل�ها� بسبب هذ� 

�ألعماb �إلجر�مية ؟! 
Çمل   Y
 �ملمكن  من   Yيكو قد 
مسؤ"لية  فقط،  "فرقته  فيلد�� 
�ل¸  كتلك   ،bألعما� هذ�  بعض 
حدثت » �لنر"يج، باعتر�¯ منفذ 
�لعد�ئي  فكر�  �ستمد  
نه  �لعملية 
 Y
 
ما  نفسه،  فيلد��  فكر  من 
"�أل"�"بيني  �%ولنديني  كل  Çمل 
ما  فهذ�   ،bألعما� هذ�  مسؤ"لية 

"�ملوضوعية.   bلعد� مع  يتفق  ال 
تتبنا�  �ل¸  "�لفر�  �لعد�ئي  فالفكر 
ما  هو  �لكر�هية  على  "�لتحريض 
بالوسائل  "يقا"[   Yيد�  Y
 íب 

�لشرعية �لقانونية. 
�ملقدمة،  هذ�   « �لكال[  خالصة 
"�إلجر�مية  �إل�هابية  �لعمليا~   Y

�لعا[، ليست حكر�  �ملخلة بالنظا[ 
على �ملسلمني، بل جندها » كافة 
 èح �لديانا~،  "كافة  �ملجتمعا~ 
 Yُيد� فلما��  "�ليهو�ية،  �ملسيحية 
�إلسال[  "ن�  كدين  �إلسال[ 
 Yكمؤسس %ذ� �لدين عندما يكو
منفذ" هذ� �لعمليا~ من �ملسلمني، 
�ألخر�   Yأل�يا�  Yتد� ال  بينما 
عندما يكوY منفذ" هذ� �لعمليا~ 
هذ�   bيد 
ال  zليها؟!  �ملنتمني  من 
"�لكر�هية  "�حلقد  �لتعصب  على 
�لعميا�، �لذ� يكّنه فيلد�� "
تباعه 

للديانة �إلسالمية "�ملسلمني؟!

بينما ال تدان األديان األخرى عندما يكون منفذو هذه 
العمليات من املنتمني إليها؟! أال يدل هذا على التعصب 
وأتباعه  الذي يكّنه فيلدرز  العمياء،  واحلقد والكراهية 

للديانة اإلسالمية واملسلمني؟!


