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ع إىل كثــرة الــدعايات قــد يعــود وم يســمع     , وحــني يســتم اهلل 

حدهم قد وضع القطن يف أذنه حتـى  أ, بل أن  بنفسه من الرسول

لكـذب عليـه,   لكثـرة مـا يـع مـن ا     ال يسمع شيً ا من الرسـول  

)آل الن ( نسًبا ال ديًنـا نشـي ورائـه وهـو     كما أن أبو هلب وهو من 

مهم بـاجلنون  أمـا  يدور على النا  يف موسم احلج ويتهم الرسـول  

كمـــا  (29)ويقـــول: أنـــا عمـــه وأعـــرم النـــا  بـــه ال تســـتمعوا إليـــه,  

 تكالب اليهود وأعوانهم من املنافقني على تشويه صورة الرسول 

 وعلى تشويه صورة املسلمني, وما حادثة اإلفك من ذلك ببعيد. 

وحنن يف هذا العصر نرى التكالب علـى تشـويه صـورة اإلسـالم     

اإلعالميـة والفنيـة واملنشـورات وغريهـا يـا      بكل الوسائل املختلفـة  

حيمــل الفكــر للنــا , ومــن يراقــب وســائل اإلعــالم الغربيــة عــن        

 كثب يعرم هذا.

نا قد اطلعت يف العام املاضي على سقيـش أجرتـه أحـد    أأذكر 

)نيوزويـك(  جملـة   ولعلها ا الت األمريكية عن الديانات يف العام

وًرا ملمثلــي تلــك الــديانات  إن م ختــا الــذاكرة, وقــد اختــارت صــ  

, ومــنهم مــن كــان يف فــاخراملختلفــة فمــنهم مــن كــان يف مكتــب  

حديقـة غنــاء, ومــنهم مــن كــان علـى جانــب إلــر إىل غــري ذلــك مــن   
                                                           

نفســه علــى   ابــن هشــام, )عــرض الــن      ,الســرية النبويــة  ( اننــر:1) 
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املنا ر اجليدة, أمـا مـن اختـاروه مـن املسـلمني فكـان مفـع مصـر         

وقــد التقطـــوا لـــه صــورة يف وســـط خرائـــب تشــبه املزبلـــة, وكـــرن    

يهــا غــري ذلــك املكــان للتصــوير, وال شــك أنهــا    القــاهرة ال يوجــد ف

كانت حركة متعمدة مـن ا لـة, قصـد منهـا إعطـاء انطبـاع أوىل       

للقارا عن اإلسالم ال عن املفع, ألن املوضوع متعلش باإلسالم, وال 

يقع يف العام اإلسـالمي والعربـي يـتم ربطـه      لشك أن أي حادث سي

ربـط بعـا العمليـات     بطريقة مباشرة وغري مباشـرة باإلسـالم, مثـل   

اإلرهابيــة مــن خطــف للطــائرات أو حــوادث الــتفجريات وغــري ذلــك,   

وأذكـــر أنـــه حينمـــا ســـدث مثـــل هـــذه األعمـــال مـــن قبـــل اجلـــي   

, فإنـه ال يـذكر أي شـيء عـن     يرلندي احملنور يف بريطانيا مـثالً اال

سم إديانتهم أو مذهبهم بل رمبا يكتفى بذكر احلروم األوىل من 

ــع أن   ــزب مـ ــك احلـ ــا بســـبب      ذلـ ــع بريطانيـ ــزب مـ ــك احلـ ــالم ذلـ خـ

االختالم يف املذهب الكنسـي بالدرجـة األوىل, كمـا أن احلـادث     

ــذ  ــابي الـ ــة   اإلرهـ ــا بزعامـ ــا  يف أمريكـ ــع يف تكسـ ــد ي وقـ )ديفيـ

كــورح( وراح ضــةيته قرابــة تســعني شخًصــا م تــذكر وكــاالت  

ــاء شــيً ا عــن ديانــة ذلــك اإلرهــابي, بــل حــاولوا ربطهــا برحــد          األنب

وملــــا علمــــوا خطــــر الــــتهم اســــتمروا يف  اهــــل مذهبــــه   املســــلمني

 النصراني األمريكي الذي قام بالعمل اإلرهابي.
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وم يقتصــر تشـــويه صــورة اإلســـالم علـــى غــري املســـلمني بـــل إن    

ني يف العـام اإلسـالمي يؤيـدون وينسـخون مـا      ياملنافقني من اإلعالم

د يقوم به أعداء اإلسالم عن قصد أو عن غري قصد, فال تكاد  

جريدة أو جملة إال ويف صـفةتها األوىل بشـكل شـبه يـومي عنـاوين      

تــربط حادثــة عنــف باإلســالم صــراحة, وحتــى لــو نســبوا بعــا تلــك  

احلوادث إىل  اعـات بعينهـا فـإنهم يعطـون القـارا االنطبـاع األول       

للــربط بــني اإلســالم وبــني القتــل أو الــتفجري أو غــري ذلــك مــن األمــور 

عن جهل فالنتيجة واحدة,  م عن قصد أووهم بذلك يسي ون ل سال

بينما حني سدث مثل هذه األعمـال مـن  اعـات حتـى ولـو كانـت       

ســـم الـــدين الـــذي أو يف الشـــرق ال  ـــد ذكـــًرا إل بدينيـــة يف الغـــر

 ينتمون إليه.

وليســت قضــية تشــويه اإلســالم مرتبطــة إلــوادث وقعــت تشــوه        

, فمـا روايـة   صورة املسلمني فيهـا بـل إن اخليـال ملـيء بهـذه األشـياء      

لـذلك حيـث    هي خيالية كمـا هـو معـروم إال مثـاالً    سلمان رشدي و

ما أن ينساها النا  إال وحياول اإلعالم الغربـي إثارتهـا مـن جديـد,     

ومــن املعــروم للمتــابعني إن أفــالم الكرتــون اخلياليــة الــع تنتجهــا   

ــا,   ــود وغريهـ ــثري مِرُعـــهوليـ ــورة املســـلمني    ض كـ ــا لتشـــويه صـ نهـ

ــنهم أ  ــخرية مـ ــريم   بالسـ ــوير جمتمعـــات احلـ ــن   أوو تصـ ــخرية مـ السـ

احلدود اإلسالمية, ولـيس مـا جيـري مـن ذلـك عفوًيـا بـل هـو نتيجـة          
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