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التحر ير

رسالة القيادة اإلسالمية
إىل شباب أوربا وأمريكا
ليس في نين

«ثقافتنيا» تنيال امسايا ا اليينييل الئا يل اليا الايا لت هيا ت ي

نحي د اسل سيلا اسيتدادو وديدنيا الحيياومت ونيا ييرتل

والميل.

نيملا نيث نايا ا ثقافييل

الرسالل الت ود ا اإلنام الايد ال الخاننئ إلا شلاب ألونا وأنريكا تالنس
ّ
هدف امسجلل نالصيمي،ت نن يا ت ّدلير ايث نيخط بئياب الةقافيل اإلسيالنيل تجيا .ا بير..
بئاب يقيم الا الكشف اث الحقا ق وإزاليل الششياوو ايث اناي و ..واليدايو إليا

الفئرو نالحكمل وامسياظل الحانل.

نث هنا نقف اند نقاطع نث هم .الرسالل اد و أن تكخن لنا ولأل قيالم امسلتمنيل

الهادفل وقفات ها د اسيات نايتيالل لئليديل هيما الخئياب امسيدي إليا شيلاب ألونيا

وأنريكات وآنل و أن يكخن ذلا ندايل يا ه و اإلسالم والشرب نمدز اث الدوا ر

الاياسيل الشرهيل واننريكيل.

الدافع يف كتابة هذه الرسالة
« دافد ف تيدي هما الخئاب هي ا ن داث انبيرو ف فرناا ونا شاه ا نث
ث
الدل الشرهيل» .فامسيدل التي أثييرت أبييرا في فرنايا يد نيا ثس ّيم ناإل هيابت وهيي
ّ
نيد ف الياقع د اإلسالم وامسالم وت ه الدافع ف تيدي هم .الرسالل .ونقيخ

إن ا نيد ل د اإلسالم وامسالم وت نن أساس امسشكلل ندأت نث صحيفل فرناييل
أساءت إلا سيخ ّب الديامس وت واليمهث هيادميا نقير الصيحيفل وقتلييا ّ
وبر هييا هي ،ييي
نقرا ث كثيرو ي أ ادوا إكما نا فدلتي الصيحيفل نيث اإلسياءو إليا امسايلم وت ثي ،إن
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امسايرو الت نظم ا الر يس الفرنا إلدانل هم .الحادثيل شيا ف في يا أكلير إ هياهيي

الدال ،وهي «نتنياهي» إ افل إلا إ هاهييث نتيسئ و وصشا يجمد ي ،الديداء لال سيالم
وللتيد اإلسالن .

اخلطاب إىل الشباب

«أتحييدث إليييك ،أه ييا اناي ّيمو ..نن ي أ ب ّأن ناييتقلا شييدخنك ،وأوطييانك،

ستكخن نأيديك،ت وأ ب أن اندفااك ،مسدرفل الحقيقل أكثر يخيل وتيه ا في
قلخنك.»،

إذن الحديث إنما هي نناء ناتقلا ألونا ..نناء يقيم الا الحقيقل ال الزيفت والا

الياقييع ال التزليييرت والييا الفئييرو اإلناييانيل الاييليمل ال امسليثييل نييأد ان امسئييانع لوو

الهيمنل والتال .

اخلطاب غري موجه إىل الدوائر السياسية الغربية
« أنا ال أباطب الاياسيييث والحكيام انيدك ،نني أالي ،أن ي ،فصيليا طر هيق

الاياسيل اث ناا الصدق والحقيقل اث امد ود ايل».
ث
هييم .الفقييرو تكمييا نييا ذكيير نييث سييلب تيدي ي الخئيياب إلييا الشييلاب باصييل.

فالدوا ر الاياسيل ف الشرب وأنريكا نليثل نتاويخ نث ظلي ،الشيديب وا يئ ادها
وتييدنيرها والايييئرو الييا نقييد ات ات وهييم .فرناييا الت ي تييدافع الييييم اييث الحر يييل

وتدهث اإل هاب قد قتلت نليخن ونصف امسليخن نث الجما رهيث فق ت نن ي ،طيالليا

نحريت  ،واستقال له،ت وه الت

اكمت «وودي غاوودم» نن أارب اث أي في

ّ
وغرنت ت هما نميذج وا د نث زيف الاياسل الشرهيلت
قييل «الهيليكيست» وأدانت
وليات ادثل الحادم اشر نيث سيلتملر في نيخ هيخ ف انيا هلدييدوت فقيد دليت كيا
القرا ث الا كمب الروايل اننريكيل نشأن ات والخها مسث يشكا ف هم .الروايل.
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سبب احلديث عن اإلسالم
« دية ندك ،اث اإلسالمت لنصخ و باصل اث الصخ و الت يدر ين ا لك،

اث اإلسالم».

هم .يرل و نيث يرل ات الخئياب اإلسيالن امسداصيرت وهي تصيحي الصيخ و

التي يدر ي ا الشييرب اييث اإلسييالم أنييام الييرأم الدييام الدييامس  .سييلق أن نييا س امليييل

تشخي صخ و اإلسالم أنام الشرب ندض امساتشرق و ونراكم الد اسات الشرقيل ف

ألونا وأنريكات ث ،واصا هم .الدمليل الدوا ر الص يينيل نالتدالن نع أصحاب القيرا

انلوهييييث واننريك يان .لنلشييت امليييل امساييخ ذووت ييا فيي فتييرو انف ييا امسدلينييات
وانتشيييا الفييييا يات والشيييلكات الدنكليتييييل وشيييلكات التياصيييا االدتمييياا ت
ل افقت ييا ال ييا ان ا املي ييات دنخ ي ييل وا ييحل االفتد ييا لتثلي ييت نف يياهي ،امسا ييخ

والتشخيل.

افتعال مصادر للتخويف بني الشعوب الغربية
«ننييم اقييدهث نييث المنييانت أم ندييد تفكييا االتحيياد الايييفيت تقر هل يات دييرت
ّ
الددو امسخيف .ولألسف فإن امليل إثا و
نحاوالت لي ع هما الدهث الدظي ،ني ع

نشاار الراب والكراهيل واستشال لها لها ناا طخها ف التاويخ الاياس للشرب».
ّ
تاويخ الشرب يش د أن هلحث دا ما اث ّ
تيدي أنظيا الشيديب الشرهييل
ادو لك

إليي ت له ييم .الئريقييل هلي ّير تئييخير قد اتي الداييكريلت لهلي ّير ادواني الييا الشييديب
ّ
لهلير نيا تما سي اليدوا ر الاياسييل الشرهييل نيث انتيماز
نح ل تيديي يرنل اسيتلاقيل

شديب ألونيات وتلر يير نيا تما سي نيث يرب ثقافييل واقتصياديل وسياسييل واايكريل

باوج دودها.

تاريخ من التزييف واملمارسات الدموية وغري اإلنسانية
يداي الخئياب شيلاب الشيرب إليا قيراءو نيا تك لي الد اسيات التاويخييل النقدييل
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امسداصرو اث نما سيات ينيدب لهيا الجلي و ا تكل يا الشيرب نيث أديا تمر يير سياسيات

التالئيل نث تلا:




استرقاق انفا قل واستدما الشديب وظل ،امسلين و وغير امسايحييث.
سييفا الييدناء ناسيي ،الييدهث ه ي و اللروتاييتان والكاثيليييا أو ناسيي ،القينيييل
واليطنيل إنان الحره و الدامسيت و انولا والةانيل.

املطلوب من شباب الغرب أوالً
« لات است دف نث بال استدادو قا ،نث هم .القا مل الئخيلل دلد التاويخت
لكن أويد:
أن تاأليا نةقفيك ،ونخلك : ،مساذا ال ياتيق اليددان الدام ف الشرب دا ما
ّ
إال ندد ني اشرات الان و لونما نئات الان و الا تلا الفيا ؟
اللديد ثوت ما ان داث امسداصرو؟
مساذا ت امليل إاادو النظر إلا امسا
مساذا يحيلخن دلن تكخهث وا ايام انيدك ،في ني يخط ن ي ،نةيا االنفتيا
الا الةقافل والفكر اإلسالن ؟
ث
مساذا است دفت سياسل نشر الراب والكراهيل القديمل اإلسالم وامسايلم و نقييو
ننقئدل النظير؟
مساذا ت نظيام القييو والايلئل في اامسنيا اليييم إليا ت ميي الفكير اإلسيالن
ودفد نحي الل االنفدا ؟
ها ف اإلسالم نفاهي ،وقي ،ت دا ا نع نشاويع القيب الكلر ب؟
نا ه امسصال الت تر ييد هيم .القييب تحقيق يا نيث ل اء إ يفاء صيخ و نشييهل
وباطئل اث اإلسالم؟
واملطلوب من شباب الغرب ثانيًا
« أن تاييديا لتكييخهث ندرفييل نلاشييرو ودونمييا واسييئل اييث هييما الييدهث .فييامسنئق
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الالي ،يقتي أن تد كيا قيقل اننخ الت يادخن إلندادك ،ان ا وتخخيفك،

نن ا .فما ه أندادها و قيقت ا».

هييم .سييالل هانييل إلييا الشييلاب الشر هيييت كمييا أن ييا سييالل غييير نلاشييرو إلييا الدييال،

اإلسالن .

الرسالل امسيد ل إلا شلاب الشرب ه الدايو إلا:
«أن ال َت َيداي هي الء يقي ّيد نخن لكيي ،امالءهي ،نييث اإل هيياهييث نااتلييا ه ،يمةلييخن

اإلسالم ..اليك ،أن تدرفيا اإلسالم نث نصاد  .وه القرآن الكر ي ،وسيرو سخ
اهلل صلا اهلل الي وآل وسل.»،

نث هما امسنئلق ت ااء الرسالل امسيد ل:

« ها اددت ،قرآن امسالم و نلاشرو؟

هييا طييالدت ،أقيييا سييخ اهلل صييلا اهلل الي ي وآل ي وسييل ،وتداليم ي اإلناييانيل

وانبالقيل؟

ها اطلدت ،الا سالل اإلسالم نث نصد آبر غير اإلاالم؟

هييا سييألت ،أنفاييك ،كيييف اسييتئاط اإلسييالم نةقافت ي وقيم ي أن يشيييد أكليير
ييييا و المييييل وفكر ييييل فييي الديييال،ت وأن يخي ّيير ج نيييث ند سيييت أاظييي ،الدلمييياء

وامسفكر هث؟».

هييم .ه ي الرسييالل امسيد ييل إلييا شييلاب الشييربت وأنييا الرسييالل امسيد ييل نصييخ و غييير

نلاشرو إلا الدال ،اإلسالن ف :
 – 1أن ت ّب امسراكم الةقافيل والدلميل ناالستفادو نث وسا ا اال تلاط إلنالغ سالل

اإلسالم إلا الشرب اانل وللشلاب باصل.

 -2أن هللييخ الدييال ،اإلسييالن بئانييا ييياويا ياييتئيع أن يخاطييب ن ي الدييال،

نأدمد ت وأن هلتدد اث النماات الدنصيريل والئا فييل واإل قليمييل ليتديالن نةيا دايد
وا د الا نلخ و هما الخئابت فحيا تنا اإلسالنيل ذات نلادئ اامسيل فئر ييل تنيأب

اث تلا النماات والنظرات الييقل.
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الفرصة الساحنة

ّ
«إن سديك ،مسدرفل اندخنل اث هم .التاياالالت هييفر فرصيل سيانحل لكشيف
قا ق دديدو أنانك .،فال ّ
تفيتيا الفرصل لليصخ إليا ف ي ،صيحي للياقيع دلن
ك ،نالق .وقد يكخن أداالك ،لهم .امساؤوليل تجا .الياقع ه دم إلا أن تن ض

ان ديا القادنل نتقخي ،هم .الفترو نث تدانا الشرب نع اإلسالم نأل ،أقا نيا ل
لوددان أكثر اطمئنانا».
ََ
ف هيم .الظيروف الصيدلل التي يخيا امسيرء في يا إن الديال ،اإلسيالن فقيد تيا

قد و الدفاط ايث نفاي أنيام أنيياج الفيمو امسفتدليل والجيرا  ،الفظيديل التي ترتكل يا
زنرو نميث ييداخن اإلسيالم ..في هيم .الظيروف ال تقيف القييادو اإلسيالنيل ندافديل
فحاييبت هييا ن ادمييل مسييا يرتكلي الشييرب نييث ز يييف وتشييخي وننييع الحقييا قت وداايييل

شلاب الشرب الستثما الفرصل امستا ل

وها هناف فرصيل قيات القا يد يير ب أن فئيرو الشيلاب في الديال ،وازديياد قيد و

اال تلاط واالطالط واك ااب امسدليناتت وهكما تيراك ،املييات الز ييف والتشيخي
ّ
ّ
َ
الشرهيييت كل ييا تيييفر الفرصييل لشييلاب ألونييا وأنريكييا أن يك شييفيا قيقييل اإلاييالم

الشرهي تجيا .اإلسيالم وامسايلم و نشيكا بيانت وأن يك شيفيا أيييا نيا ل اء هيما
التزهيييف اإلاالن ي نييث أهييداف غييير إناييانيلت وهييما أييييا د س لدلميياء امساييلم و

ونةقفي  ،أن ال يترادديا أنام هيا اإلاالم الشرهي وهيلمان ت وأن ال يخاليا أن الفرن
ّ
قد اات أنام الدال ،اإلسالن ت ها كلما اشتدت هم .انزنات ف تلشر نانفراج
يديد الا اللشريل نالخير والصال .
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