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النـوع جيـري التةقيـش هلـا وقــد كـان  هـور اخلـ  مبثابـة الصــاعقة         

ت احلــس الشــع  يف عــدد مــن الــدول اإلســالمية حيــث    نــالــع أيق

وإيـران   اندونيسيأخرجت حشود غاضبة يف أفغانستان وباكستان و

ــا    ــان وغريهـ ــر ولبنـ ــك    ومصـ ــت تلـ ــالمي كانـ ــام اإلسـ ــن دول العـ مـ

الـع  ـــ  احلشود الغاضبة تعلن بكل صراحة عن كرههـا ألمريكـا   

ــود وتنشــ   ــذل املاليــني واجله ـــ احملطــات لتةســن صــورتها ل تب وقــد  ـ

ا مــن احلــدث ا وتــدهوًركانــت ردة الفعــل األمريكيــة أكثــر ختبطـًـ 

م ن الكـري آنفسه وأكثر ال مباالة بالشعوب املسلمة وتقدسيها للقر

ن أقول إن ردة الفعل الرييـة األمريكيـة يف ختبطتهـا    أبل استطيع 

وتصـــرحياتها م تراعـــي املصـــاجل األمريكيـــة نفســـها يف العـــام      

وعالقتها بشعوب العام اإلسالمي وهذا التخطيط نكن تلخيصه 

 ــ يلي: مبا

ضــغط ريــي علــى الصــةيفة األمريكيــة لتكــذب اخلــ  يــا   

ثبـت  أللخ  دون نفـي للخـ  وهـذا     جعل الصةيفة تسةب تركيدها

إن اجلهات الريية األمريكية تضغط على صـةفها وبطريقـة غـري    

طبيعيــة يف بلــد يــزعم احلريــة للــرأي والدنقراطيــة وحريــة النشــر,   

ــد أل  توكانــــ ــي التركيــ ــذرة يف نفــ ــرض الصــــةيفة حــ ن ذلــــك يعــ

مصــداقيتها أمـــام قرائهـــا يف أمريكـــا والعــام لالنهيـــار وهـــذا مـــا   

   املذكورة.املون يف ا لة الع هخشي
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ــى الصــةيفة إذا      بعــد الســعي الريــي لنفــي اخلــ  والضــغط عل

ــراالت األمــريكيني املســ    ــش يف قضــية   ؤوبرحــد اجلن لني عــن التةقي

ن نتــائج التةقيــش أ هــرت مــا يقــارب مخــس  رتــدنيس القــرآن يقــر بــ 

حادثـة مرصـودة هلـذا التـدنيس وصـل بعضـها إىل حـد التبــول         ةعشـر 

رغـم  (, وانتناموا من قبل عسكريني يف سجون )غًدعلى القرآن عم

ومع هـذا اإلقـرار الريـي    ــ  الضغط على الصةيفة لتكذيب اخل 

مـن التصـريح إن أصـةاب حـوادث اإلهانـة       رورصد احلالـة فقـد  هـ   

لون األمريكيــون ؤومعــروفني ونكــن الوصــول إلــيهم لــو أراد املســ  

ي نيـة لتقـديم   ألـيس هنـاك    هذالك إال إن املتةدث الريـي ا هـر أنـ   

الـذي ينهـر إن القـرآن     ,)ملـاذا يـا تـرى؟؟(    ي من هؤالء للمةاكمـة أ

ــرآن مــن املســلمني أ عــني يف كــل      ــام ال  أوأصــةاب الق حنــاء الع

ــتةقو ــذه     أ نيسـ ــةاب هـ ــة ألصـ ــالتةقيش واملعاقبـ ــبهم بـ ــاب طلـ ن جيـ

 فيا ترى ما وزننا عند هؤالء. ءاجلرنة الشنعا

لنشــر احلريــة منطقتنــا  م أمريكــا أنهــا جــاءت إىل يف وقــت تــزع

 والدنقراطية والقضاء على النلم.

ــني       ــا لتةسـ ــاحلرة وغريهـ ــائية كـ ــات فضـ ــه حمطـ ــرت فيـ و أنشـ

عن طريش موسـيقى  ــ  صورتها أمام شعوب العام اإلسالمي والعربي

أما سطـيم شـعور املسـلمني فلـيس حمـل       ــ اجلاز وغريها كما يبدو

 ننر.
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ــرى نكــن    يف  ــل هــذه األجــواء واألحــداث املتفرقــ     ــا ت ة هــل ي

سسني صورة أمريكا و هل يا تـرى فيهـا مـن العقـالء مـن يسـتطيع       

ــإذا كــان        ــام هــذه املتناقضــات مــن األحــداث ف سســني الصــورة أم

ــ تـــدنيس املصـــةف عمـــالً  ــون ففردًيـ ــا يزعمـ ــن أال  هنـــرا كمـ قـــل مـ

  ه,االعتذار الريي وحماسبة من قام بهذا العمل الفردي على خط

سسني صورتها ألنها تشوه الصورة وتزيد من  ا ساول أمريكاوعبًث

 كره املسلمني هلا جبميع ف اتهم.

هـا يف تـدنيس    وهاهي تلميـذتها املدللـة إسـرائيل تسـري علـى خط      

القرآن الكريم حيث خرجت بعا األخبار عن مثـل هـذه اإلحـداث    

ــل    ــان هـ ــادر إىل األذهـ ــؤال الـــذي يتبـ ــرائيلية والسـ يف الســـجون اإلسـ

ــل بــ  ؤولقاعــدة يف ننــر املســ  القــرآن مــن  اعــة ا   ــى يفع ه يف لني حت

ي اعتـذار  أ هأو غـري  (رامسـفيلد ( ما فعل وال يستةش مـن ) تنامو)غوان

يف وقـــت تـــزعم أمريكـــا أنهـــا تســـعى   ةأو سقيـــش أو عقوبـــة للجنـــا

ل صــالح يف العــام العربــي واإلســالمي وهــي ال تــدرك ال هــي وال      

ملسـلمني كافـة   ليها مكانة القرآن عنـد طوائـف ا  ؤوباحثيها وال مس

بــال اســتثناء وعنــد  يــع طبقــاتهم حكاًمــا وشــعوًبا فمــن األوىل يــا  

 املستعان. ترى باإلصالح, واهلل

 


