الكشكول

المقدمة
أهمية هذه األخبار أنها من كل ٍ
حدب وصوب وتُعيننا على فهم ما يجري حولنا على حقيقته دون مجامالت وتكاذبات.
أخبار «من كل و ٍاد» تُ ِّ
شكل جميعها صورة جميلة تُوضِّح الكثير من الصور المزيَّفة المحيطة بنا.
خادم اإلسالم والمسلمين راجي الدعاء سامي خضرة

الكشكول
الحدث :عمل المرأة في منزلها:

أن عمل المرأة في منزلها ثالث ساعات يومياً ُيخفِّف كثي ارً احتمال إصابتها ببعض أنواع السرطان.
نشرت الصحف َّ
التعليق:

ألن عملها في منزل
هل تأخذ نساؤنا بهذه النظرية أم تبقى تتحدَّث عن المظاهر وصفات المجتمع «المخملي» وترك العمل «الخدمة»َّ ،

الحدث :رئيس ُيحاسب الناس!
صرح الرئيس األميركي بوشَّ « :انني سيد التوقعات ،سأراقب عملية السالم عن كثب ،سأظهر عندما يحتاجونني لمحاسبة َّ
الناس».
التعليق:

هل هذا رجل سوي عاقل...؟!

الحدث :نفقات «سوبر ستار»:

أن أربعة ماليين وثمان مائة ألف اتصال جاءتهم في  42ساعة ،كلفة االتصال الواحد نصف
يقول القيمون على برنامج «سوبر ستار» َّ

التعليق:

هل يجمع مثل هذا المبلغ في ليلة واحدة ،للمظلومين في فلسطين أو الفقراء في العراق؟

يمثلن النساء:
الحدث :نساء ال
ّ
اجتماع في بيروت لنساء المسؤولين العرب ،من زوجات أو بنات أو أخوات الحاكمين المحظوظين لبحث شؤون المرأة العربية!
التعليق:

التساؤالت عن هذا الحدث كثيرة :فهل فعالً « َّأنهن يمثلن النساء العربيات؟

ثم هل خرج االجتماع ببيانات وتوصيات وأفعال مفيدة؟
َّ

ولماذا هذا الجو السياحي الفولكلوري المبالغ فيه ...فضالً عن التنافس والبروز الشخصي والتصنعات االجتماعية والخالفات الشخصان

أما ما سموه حقوق المرأة فالرجاء العمل مع رجالكن ليعطين شيئاً من الحقوق ليس للمرأة فقط بل للرجل والطفل والشاب ،فكل الحقوق
َّ
الحدث :انعكاسات «ستار آكاديمي»:

نشرت جريدة السفير بتاريخ  4002/2/5مقاالً بعنوان :انعكاسات برنامج «ستار أكاديمي» على التالمذة وانهيار عالمات االمتحان ال

التعليق:

برنامج «ستار أكاديمي» وأمثاله ،نعوذ باهلل من إشاعة الفواحش في مجتمع المسلمين ،أضراره كثيرة ،وهدف هذه البرامج إفساد شباب
مجرد نموذج.
وهذا المقال ـ التعليق هو َّ
الحدث :هوس الطرب:

ظاهرة الهوس بالطرب ،الَّتي تحض عل يها وسائل اإلعالم ،وخاصة في البرامج التلفزيونية للغالبية العظمى من البلدان العربية هذه الظ
التعليق:

أن كثرة هذه البرامج ليست مصادفة أو عبثية ،بل هناك َمن ُيخطط لها.
هذا يؤكد َّ
الحدث :الكونغرس والشعارات الدينية:

نشرت صحيفة األسبوع المصرية في عددها الصادر بتاريخ  4002/1/31التقرير التالي:

تقدم ثالثون عضواً بالكونغرس األمريكي باقتراحات تقضي بإعداد دستور أو قانون أساسي أمريكي تلتزم به البالد العربية كمرجع نهائ

َّ
والشعب ومبادىء الدولة العليا .ووفقاً للمذكرة األمريكية فإنه ال يجوز افتتاح أعمال المجالس النيابية باآلية الكريمة &[ ;321#التّوبـَ
التعليق:

إلى هذا الحد وصل الحقد األمريكي على اإلسالم والمسلمين.
الحدث :عمر الشريف:

أن ال مانع لديه بل يفتخر أن يكو
قام الممثل المعروف عمر الشريف بتمثيل فيلم يشوه صورة اإلسالم .وكانت له تصريحات أعلن فيها َّ

التعليق:

هذا الرجل هو نموذج عن مئات الرجال والنساء الَّذي برزهم اإلعالم لعقود ماضية ،وهم في الحقيقة يقومون بأدوار ذات خلفيات معادي

ممن ُيطلق عليهم اسم «فنانين» منذ أواسط األربعينيات من القرن الماضي
ومن خالل تتبعنا لعشرات الشخصيات من النساء والرجال َّ
وهذا النموذج يمثل المئات من «الفنانين» الَّذين تربَّت األجيال على أضاليلهم.
الحدث :الزواج من المسلمين:

ألن المرأة الكاثوليكية ال َّ
بد لها من «تعميد أطفالها»،
ألن العيش معهم مرير ،و َّ
الفاتيكان يحذر الكاثوليكيات من الزواج من المسلمين َّ
(الصحف/منتصف أيار !)4002

التعليق:

عندما نقول :ال يجوز للمسلمة الزواج من غير مسلم تقوم الدنيا وال تقعد!

الحدث :حم ٌل مبكر:
في بريطانيا  19000حمل لِ َمن ُه َّن ما بين سن  35ـ  31سنة وذلك لسنة  4004فقط.
(الصحف )4002/5/31
التعليق:

عندما يقول اإلسالم يستحب الزواج المبكر واإلنجابُ ،يعتبر هذا خرق لحقوق المرأة وتقوم بعض المسلمات بالتهجم على هذا الحكم ا

أما ما يحدث في بريطانيا ،وهذا نموذج منه ،فال مشكلة فيه!!!
َّ
الحدث :استفزاز للمسلمين:

من جملة األساليب الَّتي يقوم بها األميركيون في العراق :إطعام السجناء لحم الخنزير ،واجبارهم على شتم النبي (ص)  ،ودعوتهم للك

التعليق:

هذه بعض حضارة األميركيين برسم المنهزمين والمنبهرين بها من المسلمين.

الحدث :الطعام القليل:

ويبعد الشيخوخة واألمراض القلبية والسكرية.
في دراسةَّ ،
أن الطعام القليل يورث الذكاء ُ
(الحياة/الوسط صفحة  39ـ  42أيار )4002
التعليق:

هذا ما أكد عليه اإلسالم كما هو معلوم ،فاشكروا اهلل يا أولي األبصار.

فنان مشهور:
الحدثٌ :
عطفاً على ما ذكرناه سابقاً حول بعض الممثلين المشبوهين الَّذين تربَّت عليهم األجيال :قام عمر الشريف بتمثيل قيام جديد «صيد الج

مما استدعى هذا القيام استنكا ارً من مجلس العالقات اإلسالمية ـ األميركية «كير».
إضافة لموقفه من الحجاب والمرأة والقضاء والقدر َّ
وعاد عمر الشريف ،وهو نموذج عن الممثلين ،ليؤكد أن ال مشكلة لديه إن كان أحفاده من اليهود أو النصارى أو المسلمين.

التعليق:

نفس التعليق السابق الرقم ( )8فهل نتعظ ونعلم لماذا يتم تضخيم «الفنانين والمطربين والممثلين وأضرابهم»؟!
الحدث :األشباح في القرن العشرين:

قامت القوات البريطانية الملكية بإرسال اختصاصييها إلى ثكنة تاريخية ،مع معداتهم الحديثة جداً لمكافحة األشباح!

(الصحف )4002/5/49
التعليق:

سبحان اهلل!

بعض المسلمين يناقش في الغيب واألحكام الشرعية وال يؤمن بها ،والبريطانيون يفتشون عن أشباح!

الحدث :أرصفة للرجال وأخرى للنساء:

وافقت محكمة «بني براك» الحاخامية بأن يستخدم الرجال أرصفة منفصلة» عن النساء ،وذلك في شارع مزدحم ،لحفظ السلوك.
وعلقت الملصقات في هذا الحي الَّذي هو إحدى ضواحي تل أبيب وأيضاً في شارع الحاخام «مويشه».
ُ
أن الرجال سيستخدمون الجانب الغربي من الشارع ،والنساء يستخدمن الجانب الشرقي منه.
وقامت صحيفة معاريف َّ

(السفير )4002/6/3
التعليق:

لو طالبنا نحن بفصل الرجال عن النساء في بلداننا اإلسالمية في وسائل النقل أو األسواق أو غيرها لقامت الدُّنيا ،واتُهمنا بالتخلُّف وا
أليست جمعيات حقوق المرأة في لبنان تدين الفصل بين الجنسين في بعض األماكن العامة «ويقصدون المساجد واالحتفاالت اإلسالمي

فاليهود في قرارهم هذا ُمتحضرون ويكاد يمر الخبر دون تعليق ،أما نحن فال نتج أر على طرحه أصالً.
الحدث :مساعدات لكل مولود أسترالي:

قررت الحكومة االسترالية ،للعام الحالي الجديد الَّذي يبدأ في األول من تموز ،مساعدة كل مولود بقيمة  1000دوالر أسترالي (4300
وتشمل هذه المساعدات المتزوجين وغير المتزوجين واألغنياء والفقراء على حد سواء.

(السفير )4002/6/30
التعليق:

كم ضحكوا علينا في سنوات طويلة وهم ُينظَّرون لتحديد النسل وقام بعض المسلمين بتأييدهم «و بالتبشير» بضرورة التخفيف من الوال
الحدث :ريغان المؤمن!

سمى «بالكتاب المقدَّس» في حياته قائالً« :بين دفتي هذا الكتاب توجد جميع اإل
كشف الرئيس األميركي السابق ريغان عن أهمية ما ُي َّ

(المستقبل )4002/6/33
التعليق:

لو قلنا نفس الكالم في حق القرآن الكريم ،ماذا ستكون ردَّة فعل «العلمانيين ،والحضاريين ،والمنفتحين ،والمثقفين» فضالً عن أعدائنا
الحدث :التنانير القصيرة:

أعلنت والية لويزيانا األميركية َّأنها بصدد إصدار قانون ُيحظر لبس التنانير القصيرة وذات الخصر المنفخض ،وذلك بعد مالحظة الترد
(الوسط ص)4002/6/32 ،35
التعليق:

هذا في أميركا ،فهل يمكن تطبيق هذا القانون في بيروت أو في الكثير من المدن اإلسالمية ،أو في إعالمنا خاصة «المتحضر منه».

شد األطراف:
الحدث :سياسة ّ
ذكر ضابط الموساد السابق العميد «موشيه فرجي» في كتاب أصدره «مركز ديان ألبحاث الشرق األوسط وأفريقيا» التابع لجامعة تل أ
إضعاف العالم العربي وتفتيته وتهديد مصالحه.

وهذه استراتيجية الموساد مع األقليات :مع أكراد العراق ،وموارنة لبنان ،ونصارى جنوب السودان.

(السفير  4002/6/8فهمي هويدي صفحة قضايا)
التعليق:

نستفيد من هذه المعلومات ،وغيرها الكثير في نفس التقرير ،عن دور الموساد من ج هة ،ودور األقليات من جهة أُخرى ،فالكثير من ا

وواقعنا اليوم يشهد على ذلك.

الحدث :اإلثارة في الفيديو كليب:

إن قواعد اإلثارة في الفيديو كليب كثيرة جداً ،فمن بين  1551لقطة
بينت دراسات «المؤتمر العلمي العاشر لكلية اإلعالم في القاهرة» َّ

أن  54من األغينات تحتوي
أن  %58من القيم هي سلبية ،و َّ
كما تبين من عرض  162أغنية على الفضائيات المختلفة طوال شهرين َّ

(النهار )4002/6/48
التعليق:

أن هذه السياسة الغنائية والمثيرة صدفة!!!
هل ُيظن َّ
الدين.
حرم اإلسالم الغناء وجعله من الكبائر ،حتّى قال بعض الفقهاء َّ
لذا َّ
أن حرمته من ضروريات ّ
الحدث :الغناء قبل العلم:

أن اإلثارة واإلغراق في األغنية المصورة الَّتي تروج لها القنوات الفضائية ،وما تنفقه هذه األقنية في العالم العربي ،يفوق ما تم
تبين َّ

(النهار )4002/6/48
التعليق:

هذا الخبر برسم الحريصين على التطور والعلوم التكنولوجية والمعلوماتية ...ليعرفوا أين تُصرف الطاقات واألموال!
الحدث :ملكة الجمال:

عندما زارت ملكة جمال لبنان المنتخبة قريتها ،خرج الكاهن الستقبالها على تخوم البلدة على رأس وفد كبير وقال «لقد رفعت رأس لبن

التعليق:

ال تعليق.

الحدث :الحجاب في الجامعات:

أن  %80من المجتمع التركي يريد
ويذكر َّ
فُصل أربعون ألف طالبة محجبة من الجامعات التركية منذ  48شباط  3991وحتَّى اآلنُ ،
(السفير  4002/6/45صفحة قضايا)
التعليق:

هل هذه اإلجراءات تشير إلى الحرية والديمقراطية كما يدعي َّ
حكام الغرب؟!
الحدث :الحجاب في البيت األبيض!

البيت األبيض األمريكي يفتح أبوابه للسيدة أمينة زوجة رئيس حكومة تركيا رجب طيب أردوغان ،وهي محجبة ،بينما تُقفل في وجهها
(السفير  4002/6/45صفحة قضايا)
التعليق:

هذا دليل على العصبية الجاهلية َّ
لحكام البلدان اإلسالمية ،من جهة ،ودليل المكر والخداع لإلدارة األميركية من جهة أُخرى.

الحدث :اللوحات اإلعالنية:

أعلن حاكم والية ميسوري «بوب هولدن» حظر اللوحات اإلعالمية ذات المضمون الجنسي ،وذلك على كل الطرق الرئيسية ولمسافة م

أن هذا سيجعل الطرق أكثر أمناً.
وقال َّ
(الشرق )4002/6/43
التعليق:

في بالدنا تكاد ال تجد لوحة إعالمية بغير مضمون جنسي!!!
الحدث :تجارة الطرب:

أن األغنيات المثيرة والمشاهد الدعائية اإلباحية ،من حيث اإلنفاق المالي ،هي حالياً في المرتبة الثالثة عالمياً بعد المخدرات
في دراسة َّ

(النهار )4002/6/48
التعليق:

فاعتبروا يا أولي األبصار؟!
الحدث :تمثال أتاتورك:

تُ َلزم المدارس في تركيا بوضع تمثال ألتاتورك في مدخلها أو زاوية من ممراتها وفي كل قاعة من صفوفها.
()4002/6/45
التعليق:

ألن أكثر َّ
ويعظِّمونها بطريقة أو بأُخرى كالنصارى والبوذيين والهندوس
من أجل ذلك نهى اإلسالم عن صناعة األصنام َّ
الناس ُيقدِّسونها ُ
الحدث :حوار أم اعتداء:

أن الغرب يعتدي على العالم اإلسالمي تحت عنوان َّأنه متخلف ،وقال َّأنه ال يوجد «صدام ح
محمد باماق» َّ
قال النائب السابق التركي « َّ
إما الرضوخ لألنظمة االستبدادية أو االعتداء علينا بقوتهم العسكرية.
فهم يضعوننا بين خياريينَّ :
(السفير )4002/6/45
التعليق:

فعالً ،هل هو حوار حضارات أو صدام حضارات ...واعتداءات على العالم اإلسالمي بهدف القضاء عليه؟
الحدث :المثقفون ومصطلحاتهم:

الكثير من «المثقفين» يستعملون مصطالحات غريبة عن عقيدتنا ومجتمعنا ،خاص ًة إذا تناولوا موضوع المرأة.
ومثال على ذلك الكاتبة السورية «مي الرجي» الَّتي تحدثت عن :المجتمع الذكوري ،وانتقدت األعراف والتقاليد المتعلقة بالعائلة والزواج

ويتحدثون عن الحرية المطلقة للمرأة (السفير )4002/1/3 :وبعضهم يتحدث عن «التفسير غير الدقيق للقرآن» َّ
ألنه ال يمكن أن يدع

(النهار  4002/1/31تربية وشباب)
التعليق:

إلى متى سيبقى «المثقفون» يفترون على نسائنا وديننا ...ومن جملة االنحرافات المتفاقمة ظاهرة «ثرايا منقوش» اليمنيَّة الَّتي لها ع
يفتح اآلن الرساالت لإلناث؟!!! (السفير  4002/1/4مقالة «لصقر أبو فخر»)

عما يفتري المفترون.
تعالى اهلل َّ

السؤال الكبير :إلى متى سيبقى بعض «المثقفين» ينفخون في عقول ِّ
النساء لدرجة أن ال تتورع إحداهن عن إعالن َّأنها من األنبياء؟
الحدث :نكت تخدش الحياء:

طردت شركة أميركية الممثلة الكوميدية «ووبي غولدبرغ» بسبب إطالقها نكتاً جنسية ،وأعربت الشركة عن أسفها إذا كانت تلك ال ُنكت

(السفير )4002/1/36
التعليق:

أن سياستهم متعمدة ومقصودة؟!
القيمون على البرامج التلفزيونية الكوميدية اللبنانية ،أم َّ
هل يسمع بذلك ِّ

أن مادتهم الجنسية تعدَّت التلميح.
خاصة َّ

زور الحقائق:
الحدث :كتاب ُي ّ
أن الكتاب حقق أفضل مبيعات في أستراليا
اعترفت مؤلفة كتاب «الحب المحرم» بتزوير كتابها الَّذي يتناول «جريمة شرف» ،مع العلم َّ

وقالت المؤلفة المزورة «نورما خوري» َّأنها اخترعت قصة حب بين مسلمة وجندي مسيحي ونسجت منها قصة قتل صديقتها األردنية،

(جريدة السفير )4002/8/39

التعليق:

ويسلط الضوء ويبالغ ،مع َّأنه في كل يوم وفي جميع أنح
اآلن فهمنا لماذا يتحدث اإلعالم دائماً عن «جرائم الشرف» في األردن بالذات ُ
الحدث :المرأة في اإلنجيل:

في اإلنجيل «ولما اصطحبها حيث ذهب ...ما قَِبل بجلوسها إلى جانبه تستمع إلى أقواله».
(النهار  4002/8/2صفحة منير)
التعليق:

عندما نجاهر ببعض شرعنا للحفاظ على ناموس المرأة وكرامتها ُننتقد بشدَّة وُنتهم بالتخلف والعصبية!
الحدث :آداب مع المرأة:

في اإلنجيل «ال ينبغي لمعلم الناموس أي يكلم امرأة في الشارع».
(النهار صفحة قضايا )4002/8/5

التعليق:

لماذا ُننتقد عندما نتحفظ على بعض األُمور ونؤكد على حياء وتصرفات المرأة ،هل ما هو عندهم وال يطيقونه ،ال يجوز لنا أيضاً أن ن
الحدث :أُسس االستعمار:

في نفس هذا الوقت كانت البعثات الدراسية الَّتي أوفدها «محمد علي» تصل إلى الغرب ثم تعود طالئعها إلى مصر لتنتشر في كان الم

هكذا يجب أن يبقى في الشرق صورة شائع ًة عن «الهمج» الَّذين يستعصون على التمدن واألخذ بأسباب الحضارة ،وهم العرب والمسلم

(السفير  4002/8/6صفحة قضايا)
التعليق:

الهجمة الحالية بكل أشكالها وأنواعها هي امتداد لتلك الفترة.

فهل نلتفت لذلك؟!

خقطَّتهم واضحة منذ ذلك الزمن والى يومنا هذا.
عدوهم األول اإلسالم:
الحدثُّ :

كتب شيخ العلمانيين الفرنسيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر «أرنيست رينن» في العالم  3864قائالً« :الشرط األساسي
إن اإلسالم هو النقيض األكمل ألوروبا ...واإلسالم هو التعصب ،واإلسالم هو احتقار العلم ،والغاء المجتمع المدني َّأنه ب
وتابع قائالًَّ :

(جريدة السفير  4002/8/6صفحة قضايا)
التعليق:

هذه هي نظرة شيخ العلمانيين لإلسالم فهل يمكن بعد ذلك الحديث عن حوار للحضارات؟!

الحدث :عذ ارً يا رجال"

قالت «غلوريا مكاياغال اورويو» رئيسة وزراء الفلبيين« :عذ ارً يا رجال البلد جميعهم ،لكي ال أكون قاسية معهم ال تحاولوا تقبيلي»،
(نوافذ المستقبل  4002/8/43نقالً عن التايم)
التعليق:

هذا رأيها وال تخجل به ،فلماذا يخجل بعض شبابنا عن االعتذار عن المصافحة للنساء وغير ذلك؟!
َّ
المهذبون!
الحدث :اليهود

ُمنعت الممثلة األميركية ،اإلسرائيلية األصل «ناتالي بورتمن» المرشحة ألفضل أوسكار من القيام بمشهد ملتهب فيه التقبيل وذلك عند
(السفير )4005/4/42
التعليق:

يا ليتنا في بالد المسلمين نستطيع منع مثل هذه المشاهد الفاسدة من مجتمعنا وفضائياتنا.

للمقدسات:
التعرض
الحدثُّ :
ّ

دعى الكادرينال «تارسيزيو بورتوني» الناطق باسم الفاتيكان المؤمنين إلى االمتناع عن قراءة وشراء رواية «شيفرة ديفتشي» «ديفتشي
(السفير )4005/1/31
التعليق:

لماذا استنكر الكثيرون قرار اإلمام الخميني (رحمة اهلل تعالى عليه) بمنع ومحاربة رواية المرتد سلمان رشدي وتحركت لذلك الشخصيا

الحدثِ :بدعة مسلمة:

ستؤم المسلمين في صالة الجمعة.
في خطوة ال سابقة لها أعلنت مسلمة أميركية َّأنها
ُّ
(السفير )4005/1/35
التعليق:

إن هذه الظاهرة هي نتيجة التساهل المستحكم واالنصياع لألفكار المستوردة الَّتي ال تُميز بين الحالل والحرام وتؤدِّي بالنتيجة إلى ال ِبد
َّ
الحدث :المرأة اإلمام!

َّ
أن المساجد في نيويورك
وتبين َّ
أمت حوالي مائة من الرجال والنساء ّ
قامت المرأة التي ُذكرت أعاله بصالة الجمعة في  4005/1/38و ّ
ولوحظ التالي:
 3ـ أقامت صالتها في كاتدرائية القديس جون في منهاتن.

 4ـ وقف الرجال بجانب النساء وهذا لم يحدث في تاريخ اإلسالم من قبل.
 1ـ كان من بين المصليات سافرات.
 2ـ المؤذنة كانت سافرة.

 5ـ أقامت صالتها بحراسة قوات الشرطة.

أن هذه المرأة وهي «أمينة ودود» أستاذة في جامعة فيرجينيا كومنولث هي رئيسة جماعة «مسلم ويك أب» (أصحوا أيها الم
 6ـ تبين َّ
(السفير )4005/1/39
التعليق:

من المنتظر جداً في هذه السنوات ظهور مذاهب وآراء وشخصيات تريد مسخ اإلسالم وتقديمه على الطريقة األميركية تحت عناوين ال

فانتبهوا أيها المسلمون ،وتعلّقوا بأصالتكم.
الحدث :الصالة عارياً:

سيقيم القسيس المعمداني «روبرت رايت» قداساً في مدينة كابريتا الساحلية في أستراليا بتاريخ  44نيسان خصيصاً للعراة وسيؤدِّي ال

(السفير )4005/1/39
التعليق:

اعتبروا يا أولي األبصار واشكروا اهلل تعالى أن فضلكم عليهم باإلسالم.
الحدث :قطارات للسيدات فقط:

أن قطارات مخصصة للسيدات فقط بدأت تسير في شوارع العاصمة اليابانية وذلك لتفادي التحر
أفادت وكالة «كيودو» اليابانية لألنباء َّ

أن عدداً من المناطق األُخرى في اليابان ستستخدم مثل هذه القطارات للنساء فقط.
وأضافت الوكالة َّ
(السفير )4005/2/5
التعليق:

هذا في اليابان ...فهل نستطيع نحن أن نطالب بمثل هذا في بالدنا كبيروت مثالً أو دمشق أو تونس ،وماذا سوف تكون ردات الفعل؟

وخاص ًة ما ردة فعل بعض المسلمين «المتحضرين» إذا فكرنا بالمطالبة بذلك!
الحدث :اسم «البابا»:

اختار البابا الجديد اسماً له «بندكت» وهو يرمز إلى جندي ألماني كان يخدم في الجيش النازي ورفض محاربة اليهود وحوكم لهذا الس
(تلفزيون العربية في  4005/2/40نشرة الساعة الثامنة صباحاً)

التعليق:

؟؟؟؟؟.....

وال تعليق.

الحدث :هل هو اغتاله!

صرح التركي «محمد علي أفجا» المتهم باغتيال الباب ،صرح لصحيفة «ال ريبوا بيليكا» اإليطالية حول عالقة كرادلة باغتيال البابا ولو

قُتل في ظروف غامضة بعد  11يوماً من انتخابه!) وتم ذلك بمعاونة «بروكوتوني» الَّذي أصبح فيما بعد رئيس االستخبارات اإليطالية
(السفير )4005/2/33

التعليق:

هذه األخبار للعلم واالستفادة فقط.

الحدثُ :يحب اليهود!
ُيعتبر البابا الَّذي توفي منذ أيام «يوحنا بولس الثاني» (في شهر  )4005/2من أكبر المؤيدين للدولة اليهودية وله إنجازات شتى وم
أوالً :قام بزيارة إلى متحف «ياد فاشيم» وهو النصب التذكاري اإلسرائيلي لليهود الذين قُتلوا على يد النازيين.
ثانياً :قام بالصالة عند الجدار الغربي للقدس من أجل الصفح عن معاملة المسيحيين التاريخية لليهود.

ثالثاً :أصدر وثيقة براءة لليهود من دم المسيح.

سمي «الهولوكست» وهي إدعاؤهم المزعوم بالجرائم ضدهم.
رابعاً :قدم اعتذا ارً لليهود بسبب ما ُ
التعليق:
هذا الظاهر المعلن ...وماذا عن المخفي؟؟؟

وماذا عن حمالت التبشير في العشرات من بلدان أفريقيا وآسيا؟

الحدث :ملكة الدنمارك لن تتسامح:

اعتبرت ملكة الدنمارك «مارغريت» الثانية أنه من الضروري أخذ التحدي اإلسالمي على محمل الجد ،وحذرت في كتاب مذكرات جديد ن

جدير بالذكر أن الملكة هي رئيسة الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية التي يتبعها  %85من سكان الدينمارك والتي يسكنها  %1من المسلمين

(السفير .)4005/2/35
التعليق:

هذا تصريح علني لشخصية بارزة ،ولم نسمع تعليقاً أو اعتراضاً أو توضيحاً على كالمها!

ونالحظ افتخارها بعدم مجاملة المسلمين في األُمور األساسية ...فلماذا نحن نجامل في أساسياتنا وثوابتنا؟!

الحدث :إعفاء األميركيين من جرائمهم:

أصبحت أنغوال الدولة المئة التي تعفي األمريكيين من المالحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية وكانت واشنطن باشرت منذ سنوات حم

(السفير )4005/5/5
التعليق:

هذه هي الديمقراطية والعدالة األمريكيتين وهذا نموذج عن العولمة الموعودة.

الحدث :إهانة المقدَّسات:

جسد العب كرة القدم البريطاني «دايفيد بيكنهام» شخ
تحدثت الصحف اللندنية بغضب عن متحف الشمع الشهير «مدام توسو» حيث َّ

وقال ناطق باسم الفاتيكان «هذه هرتقة وذوق فني رديء للغاية وهذا العمل يصدم الكثيرين ويجب تفكيكه فو ارً.

ضخمت إلى حد العبثية» وانتقد رئيس تحرير صحيفة أُخرى
وتحدثت صحيفة التايمز في افتتاحيتها «عن تجسيد عبادة المشاهير التي ُ
(السفير )4002/34/9
التعليق:

متى نتعلم منهم كيف نحافظ على المقدسات دون خوف من اآلخرين!

الحدث :ملكة جمال الجامعة:

نالت الطالبة «فالنة» لقب ملكة جمال جامعة الحكمة (لبنان) وذلك برعاية رجل الدين «فالن»!

(السفير )4005/5/9
التعليق:

مبروك للمستوى الجامعي اللبناني وللجهة الدينية الراعية!...

الحدث :ممنوع إهانة البابا:

سعت السلطات القضائية في روما إلغالق موقع عالمي لألخبار تابع للفرع اإليطالي لمركز اإلعالم وذلك بعد عرضه صو ارً مزيفة تُظه
(الحياة )4005/5/2
التعليق:

ماذا نقول ونحن نرى دوالً عربي ًة واسالمية وعلى فضائياتها تتفنن في الهجوم على علماء اإلسالم في الندوات والبرامج وتستغل كل فر

الحدث :ربطة العنق:

يستعد السياسيون اليابانيون المعروفون بالمحافظة على المظهر الرسمي لالستغناء عن ربطات العنق ،ويجري تشجيع الموظفين الحك

وقال رئيس الوزراء الياباني «جونيتشيرو كويزومي»« :ما دمت ال تزعج الناس فإن كل شيء سيكون طبيعياً».

(السفير )4005/2/49
التعليق:

سمى الموضة ونستوردها إن كانت مناسبة أو غير مناسبة؟!
إلى متى نبقى نتعلق بما ُي َّ

نساء ورجاالً أن ال نخجل بعاداتنا أو تقاليدنا أو ما يريحنا من دون أن نكون ببغانيين في استيراد كل شيء.
ومتى نعي نحن،
ً
الحدث :أين َغ ْيرةُ المسلمين:

سمى بمسابقة ملكة جمال الكون  4005أمام بعض المواقع البوذية ،غضب حماة الثقافة التايلندية ،ح
أثارت صور المتنافسات فيما ُي َّ

التعليق:

أهل البوذية يغارون على مقدساتهم ،وكثير من أهل اإلسالم ال يغارون ،وشواهد ذلك كثيرة ،منها ما يجري من عروض على الفضائيات

فهل يتعلم المسلمون الغيرة على المقدسات من البوذيين؟!!!
الحدث :دورات المياه:

في دراسة مفصلة حول تاريخ دورات المياه ،ذكر في الكتب الهندوسية القديمة «ماتوا سمريتي» و«فيشونوبوران» أنها جعلت قواعد ل

(السفير )4005/5/33
التعليق:

لماذا يتساءل البعض ،حول آداب اإلسالم وقواعده في هذا األمر من آداب بيوت الخالء والحمامات وغيره ،ويطرحون ُّ
الشبهات ،مع أن
الحدث :حالل على األميركيين حرام على غيرهم:

أعلنت وزيرة الخارجية األميركية «رايس» أن الدستور األمريكي كفل لألمريكيين اقتناء السالح كحق مشروع ،تماماً كحق حرية التعبير

(السفير )4005/5/31
التعليق:

هذا الكالم يرسم بعض حكامنا والمسؤولين األشاوس الذي يتحدثون دوماً عن جمع السالح والمعاقبة على اقتنائه ...مع العلم أن اقتن
الحدث :التبشير في العراق:

ندد بطريرك الكلدان عاماتونيل ديلي بعمليات التبشير التي يقوم بها اإلنجيليون األميركيون في العراق وذلك بإغراء المسلمين الفقراء ب
(السفير )4005/5/40
التعليق:

غيرته هذه من البروتستنية األميركية خوفاً على كنيسته ...فمتى تتحرك غيرة «المسؤولين المسلمين» في بالد المسلمين؟!
الحدث :تعديل القوانين إلهانة المسلمين:

قال وزير العدل اإليطالي العضو في حزب الشمالي اليميني «روبرتو كاستيلي» :بمنع المنقبات من التجول ومحاكمتهن بتهمة اإلرهاب
أما الكاتبة اإليطالية والصحافية المشهورة أوريانا فاالتشي فقد قالت :إن المهاجرين المسلمين يتكاثرون كالفئران!

ونقلت وكاالت األنباء عن الوزير كاستيلي قوله إن فاريتشي لن يثبت إنها مذنبة ألن الحكومة ستعدل قانون تشويه السمعة من أجل

التعليق:

هذه نماذج عن قوانينهم المحترمة ...فمبروك لتعديل القانون!

الحدث :ليس وطناً!

قالت صونيا بنت الرئيس اللبناني السابق سليمان فرنجية أن وزير خارجية أميركا هنري كسينجر قال لوالدها عندما زاره عام « 3915

(السفير  4005/5/13صفحة صوت وصورة)
التعليق:

الغريب أن كسينجر يفهم حقيقة لبنان أكثر من كثير من اللبنانيين!
الحدث :إدانة عروبة لبنان!

قام وفد من أبناء الكنيسة السريانية المارونية واآلشورية والكلدانية بزيارة «فالن» وقدموا له مذكرة أدانوا فيها المناداة بالعروبة واستن

َّ
ورد كبير القوم «فالن» بكالم ...ومنه :أنه يمكن طرح هذه األُمور عندما تتغير الظروف!...
()4005/5
التعليق:

هل هذه اآلراء والتحركات تبني وفاقاً وتعايشاً وأوطاناً؟!

ولمصلحة َم ْن انتهاز الظروف؟
الحدث :الوالدة المنزلية أفضل:

حديث الصحف ووسائل اإلعالم في شمال أوروبا هذه األيام حول انتقال أميرة النروج إلى شاليه العائلة لتلد هناك ،فهي تفضل كما الك

(الحياة )4005/5/39
التعليق:

بغض النظر عن مكان الوالدة وطريقته ...كم تعبنا ونحن نقنع بعض المسلمين في بالدنا بمراعاة الحدود الشرعية عندما يزورون الم
أما في إسكندنافيا وسائر دول شمال أوروبا فيعتبرون الوالدة المنزلية آمنة أكثر صحياً ونفسياً كما ذكر التقرير بالتفصيل...

وهي آخر موضة عندهم.

الحدث :دراسات «علمية» ...ومبالغ مالية:

كشف تقرير نشرته مجلة دير شبيغل األلمانية في عددها الصادر  ، 4005/6/6النقاب عن استالم العديد من العلماء األلمان المرموق

التعليق:

بعد هذا ...لِ َم ينصاع الكثير من المسلمين لتقارير ودراسات تحت عنوان :أنها علمية ...من دون التدقيق والتمحيص؟!
سرً:...
الحدث :قال لليهود ّا

تعهد البابا «بندكت السادس عشر» بمواصلة تحسين العالقة بين اليهود والكاثوليك كما كان سلفه «بولس السادس» و«يوحنا بولس

وقال عند استقباله وفداً من  45من زعماء اليهود في العالم ،أن من سبقني «بولس السادس» و«يوحنا بولس الثاني» قاما بخطوات

أن العالقة مع اليهود ستكون دعامة رئيسية لفترة توليه البابوية».
أن البابا أكد لهم س ارً « َّ
وأعلن الحاخام «إسرائيل سينغر» َّ
(السفير )4005/6/30
التعليق:

!!!!!

الحدث :رحالت طالبية ...ورقصات غريبة:

طالب إسالميون في األردن با لتحقيق بالرحالت الطالبية الجامعية التي يمارس فيها العبث المتناقض مع العادات والتقاليد ،حيث قامت

وحضر أكثر من  3000طالب جامعي مثل هذه الحفالت التي فيها أُمور غير أخالقية.
(السفير )4005/6/8
التعليق:

مثل هذه األُمور ال تحدث في األردن فقط ،بل في العديد من البلدان اإلسالمية وهي آخذة باالزدياد وبتشجيع من اإلعالم ...وان لم نتخ

الحدث :نقبل ما يستنكره األميركيون!

أدانت جماعة «مراقبة وسائل اإلعالم في أميركا» إعالناً فاضحاً ..وكذلك انتقذ «مجلس التلفزيون األسرة في لوس أنجلوس» اإلعالن

التعليق:

في أميركا ال يرتضون هذا اإلعالن الفاضح وغيره ،ويراقبون وسائل إعالمهم ...ونفس اإلعالن نبثه نحن على قنواتنا في بلداتنا اإلسال

هل هناك انهزام وتهور أكثر من ذلك؟!
الحدث :يريدون تدمير مكة:

يؤيدون اقتراح عضو الكونغرس األميركي توم تانغريدو بتدمير مكة.
 %41من األميركيين ّ
(السفير )4005/8/41
التعليق:

هذا الكالم برسم من ُيبالغ في التفريق بين الشعب والحكومة ...فلوال هذه النوعية من الناس ،من أين أتت هذه الحكومة؟!!
الحدث :الصديق الوفي إلسرائيل:

يؤمن االستمرارية مع سلفه الَّذي كان صديقاً وفياً إلسرائيل والشعب اليه
البابا «بندكت» ودي جدا حيال إسرائيل ،ويعطى االنطباع بأنه ّ
وأصدرت مصلحة البريد اإلسرائيلية طابعاً يظهر عليه البابا خالل زيارته إلى حائط البراق في آذار .4000

(السفير )4005/1/1

كذلك زار البابا معبداً يهودياً وذلك في اليوم الثاني لزيارته إلى أل مانيا وتعتبر هذه المبادرة إلى الكنيس في ألمانيا تاريخية لكونها األولى

(السفير )4005/8/40
التعليق:

هذا الكالم برسم المسلمين المتخمين بالحديث عن الحوار واالنفتاح...
الحدث :ال تلبسوا الكعب العالي:

حذر «يارل فلينزمارك» وهو عالم سويدي من أن انتعال األحذية ذات الكعب العالي يمكن أن يؤدي إلى اإلصابة بالجنون ،بل َّإنه ذهب

وبعد شرح تاريخي وتحليلي وتجارب حول أصل هذه العادة ...قال فلينزمارك :أنه ليس أول عالم يشير إلى العالقة بين المرض العقلي

وأكد فلينزمارك نتيجة دراسته أنه «بعد ظهور الكعب العالي شهد العالم أول حاالت اإلصابة بالشيزوفرينيا».
(السفير )4005/1/46

التعليق:
لِ َم هذا اإلصرار عند بعض نسائنا على انتعال الكعب العالي؟
الحدث :ربطة العنق:
ربطة العنق بدأت في القرن السادس عشر لتصبح موضة كل العصور!!!

(الشرق األوسط )4005/1/2

التعليق:

لماذا يتعلَّق بهذه العادة الطارئة بعض أبناء أمتنا ،وما الهدف منها وما فائدتها؟
الحدث :الغرب لخدمة «إسرائيل»:

صرح رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في المؤتمر العام لحزب العمال ضمن كلمة مطولة ألقاها السبت (« )4005/1/36إن ما ي

التعليق:

هل ُيقر ويعترف بما ُينكره الكثير من حكامنا :إزالة إسرائيل ،واخراج الغرب.
الحدثِ :
العري  ...فن!

يتوافد العشرات عراة أو شبه عراة مرتدين القليل من الثياب لحضور عرض ل  3900عمل فني إباحي ...وكان عرض بالدخول المجان

(السفير )4005/1/10
التعليق:

هذه هي حضارتهم ومدنيَّتهم!!!
الحدث :وللشيطان حقوق!!!

طالب نائب يزيدي في الجمعية الوطنية العراقية ،أمس ،رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري والوزراء العراقيين عدم ترديد لفظ التعوي

(واليزيدية عقيدة تقوم في األساس على الغلو في يزيد بن معاوية وعلى تقديس الشيطان ويكاد وجود أنصارها وينحصر بين األكراد في

التعليق:

سمى باألقليات ،والمبالغة في وجودهم ودورهم وحقوقهم ...فكل غير المسلمين في العراق ال ُيش
هذا الكالم وغيره نتيجة التساهل فيما ُي َّ
الحدث :الشباب والتربية المنحلّة:

يقول الحكيم الصيني «كاكوزو أو كاكو ار» :إن ال شيء يضني فؤاده أكثر من إفساد الشباب بالتربية المنحلة .الشرق األوسط 5/8/8

التعليق:

هذا عطف على الحدث رقم  ،64فيا ليت شبابنا وشاباتنا يسمعون ويعقلون هذا الكالم!
الحدث :ملكة المطر ...وصالة االستسقاء:

توفيت «ماكوبو مودغادجي» «ملكة المطر» بجنوب أفريقيا ....ويعتقد أن الملكة ورثت القدرة على إنزال المطر من خالل التوجه إلى
(السفير )4005/6/32
التعليق:

المتغربين بعبادات وحاالت غيبيَّة ...ومنها «صالة االستسقاء» وهي عبادة شرعية؟!
بعض المسلمين
ِّ
لماذا يتساءل ويشكك ُ
الحدث :أميركا تُحارب الفاحشة!

أعلنت «األف بي أي» وبطلب من الكونغرس ،الحرب على الخالعة ،وجندت عناصر لمكافحة الفحش وذلك حذ ارً من التأثير الكبير الو

(السفير )4005/9/44

التعليق:
ليت ِش ْعري ،متى تتعلم أجهزة األمن والمخابرات عندنا مكافحة الفحش والخالعة امتثاالً باألمريكيين!!!
لكن يبدو أن الذين عندنا مأمورون بنشر هذه الرذائل في أوساطنا وبتوجيه من األمريكيين أنفسهم!
الحدث :التبشير أهم من مكافحة المرض:

واشنطن تتردد في منح مساعدات لمكافحة آثار «اإليدز» في أفريقيا وتُ ِ
فضل أن تذهب األموال إلى مؤسسات تبشيرية ،واستغالل الفقر

(السفير )4005/30/3
التعليق:

هذا دليل جديد على الحضارة واإلنسانية وعلى طبيعة السياسة األمريكية وأهدافها الحقيقية في العالم.

الحدث :طرد اآلالف بسبب حجابهن:

ليلى شاهين ،طالبة في كلية الطب بجامعة اسطنبول طُردت عام  ، 3998بسبب ارتدائها الحجاب .وتقدمت بدعوى أمام المحكمة األو

واستأنفت ليلى شاهين قضيتها أمام «الغرفة الكبرى» ،في المحكمة األوروبية ،وهي أعلى هيئة فيها .ويوم الخميس ،4005/33/30

المدارس!!!

(السفير )4005/33/36
التعليق:

هذا جزء من معاناة اإلسالم في بالد المسلمين ...ويتساءل البعض بسطحية :أين حقوق المرأة؟!!

ومن السخف في ظل هذه األجواء أن يطالب البعض بحقو ٍ
ق للمرأة مظهرية أو إغرائية!

الحدث« :قلوبهم شتَّى»:

رأى البطريرك  ............أن أبناء الكنيسة ،منذ القرون األولى لنشأتها ،لم يعرفوا أن يطبقوا وصية المسيح ،فانقسموا شيعا ،وجماع

وأوضح أن في لبنان ثالث عشرة كنيسة منها سبع كاثوليكية ،وست غير كاثوليكية ،والكاثوليكية هي الالتينية والمارونية والملكية والس
في غالب األحيان.

(السفير )4005/33/38
التعليق:

حد اإلحاطة واإلحصاء ،لكن االنتماء إليها يدور بين التعصب األعمى (في ب
كثيرة هي التناقضات في عقيدة النصارى بل هي أكثر من ِّ

أما النقاش الحقيقي فدائماً يتهربون منه ،لذا نسمع كل يوم عن صالة جديدة أو عبادة ُمعدَّلة أو تشريع طارىء!!!
وفي الغرب وخاصة أميركا ،هناك مئات «األديان» والمذاهب!
الحدث :العنف عندهم أكثر من عندنا:

أعلنت كاترين فوتران الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الوحدة االجتماعية والمساواة ب ين الرجل والمرأة أمس أن نتائج اإلحصاءات ال

(السفير )4005/33/42
التعليق:

دائماً اإلعالم يسلّط الضوء على مشاكل المرأة في بلداتنا ،وبغض النظر عمداً عن مشاكل المرأة الغربية وفضائحها وهذا نموذج للواقع
أ ِ
سمى (جرائم الشرف) في األردن والمبالغة فيها ،بينما ما يحدث في سائر الدول الغربية
َنسينا اإلحصاءات الدائمة والمبرمجة حول ما ُي َّ
الحدث :هوليوود وموبقاتها:
قالت نجمة فيلم «آالم السيد المسيح» الممثِّلة اإليطالية مونيكا بيلوتشي إنها تشمئز من الطريقة التي تعامل بها «هوليوود» النساء،
(السفير )4005/33/1
التعليق:

وبعض نسائنا ،وخاصة أصحاب الكبائر المسمين بالمطربين والفنانين يطمحون للوصول إلى هوليوود!!! وفضائح هوليوود بحاجة إلى

فهل يسمع شبابنا؟!

الحدث :الجامعات لخدمة الالهوت والتبشير:

فصل عن فنلندا ...وجامعاتها ،أنها استقبلت العام الفائت  5841طالباً ،توجه كثير منهم لدراسة العلوم والزراعة والتحريج.
في مقال ُم َّ

(الحياة )4005/33/43
التعليق:

هذا اإلحصاء يشير بوضوح إلى اهتمامهم بالدراسات الدينية الالهوتية وأدوارها المستقبلية وأثرها على المجتمع بل على المجتمعات األُ

تأمل جيداً النسبة العالية التي تفوق كل توقع ،وال نظن أن جامعة واحدة في بلداننا اإلسالمية توازي هذا العدد في دراسة الدين اإلسال

لذا ُنشكك بالذين يزورون بلداننا بأدوار غامضة تحت عناوين تربوية أو تعليمية أو إنسانية أو غيرها.
الحدث :تحريم الزواج من مسلمين:

نصح مجمع األساقفة بعدم حصول زيجات دينية بين الكاثوليك والمسلمين بسبب صعوبات مرتبطة باالختالف الديني والثقافي العميق

وأوضح المجمع في الوثيقة َّانه باإلضافة إلى الصعوبات التي يعاني منها كل زوجين ،فإن الكاثوليك والمسلمين الذين يريدون تأسيس

واقترحت الكنيسة اإليطالية على الكهنة ،أن يطرحوا سلسلة أسئلة واضحة على الراغبين من دينين مختلفين الزواج في الكنيسة ،من ب

ماذا تعرفون عن دين الشريك ،وما هي معلوماتكما عن بلد كل منكما ،وما هو التعليم الديني الذي تنوون تلقينه ألوالدكم؟
(السفير )4005/34/3
التعليق:

حرموا على نسائهم الزواج من غير المسلمين؟ وكما يخشى اآلخرون على دين أتباعهم وأوالدهم ،فنحن ن
إذاً لماذا ُيالم المسلمون إذا َّ
ولماذا نتحسس من إظهار ذلك ،وهم ال يعتنون بما يعتقدون بل يجاهرون به وال يهتمون؟

ش َّنت الحمالت علينا عندما كنا نجاهر بأحكام ديننا في مسألة تحريم الزواج من غير المسلمين وغيرها من األحكام.
وكم ُ

الحدث :لبنان بواب ٌة ألميركا:

«أميركا وأوروبا تنظران ،تاريخياً ،إلى لبنان على َّأنه بوابتهما إلى الشرق األوسط».

هذا كالم للسيدة اليزابيت ديبل ،نائبة مساعد وزيرة الخارجية األميركية ،قالته في زيارتها منذ أيام لبيروت.
(الشرق األوسط )4005/33/31

التعليق:

كالم السيدة ديبيل ،كالم صريح وصحيح مئة في المئة ،وهذا الكالم سيبقى ُح َّجة ُيستشهد فيه للتاريخ.
ومبروك «للسياديين»!
الحدث :تجاوز األنبياء!!!

نريد جيالً جديداً من رجال الدين يكون على صلة بثقافة عصر امتأل بالمعجزات العلمية واالكتشافات التي تجاوزت ما قدَّمه األنبياء!!!

(السفير  4005/34/30صفحة رسائل/علي عبد الحسن مهدي «هداه اهلل تعالى»).
التعليق:

هذا نموذج عن المسلمين المنبهرين المنهزمين إلى حد ضياع اإليمان! نعوذ باهلل تعالى من مثل هذا الكالم الجاحد الذي يؤدي إلى س

الحدث :اليهود ُيدافعون عن مقدَّساتهم:
شن بعض اليهود في إسرائيل حملة ضد شوكوالته عيد الميالد التي تحمل رمو ازً للديانة المسيحية وتُعرض حالياً في األسواق المحلية
(السفير )4005/34/1
التعليق:

سبحان اهلل!

اليهود يرفضون الشعارات المسيحية الدينية ولو كانت على شوكوال» ،وكثير من المسلمين يسكت بل يشرع ويدعو ويمارس ذلك تحت

فنرى مسلمين ُيزينون األشجار الميالدية في منازلهم وما تحمل من صور وأصنام ورموز ...هي شعارات للكفر صريحة ومرفوضة من

الحدث :سوق العبيد في أميركا:

لم يجد صاحب متجر أميركي لبيع األلبسة النسائية الداخلية من دعاية أفضل لمتجره ،سوى الطلب من بعض العارضات الجلوس في
(السفير )4005/33/49
التعليق:

ما الفرق بين هذه التصرفات وعرض أسواق النخاسة؟

وهل إذا تكلم المسلمون عن الرقيق والعبيد واإلماء وأحكامهمُ ،يقبل هذا منهم؟
ٍ
عندئذ حملة على المسلمين؟
أو ُيعتبر تخلفاً ،ويشن اإلعالم
الحدث :حتى «فولتير»!

محمد& ;326#غضب المسلمين في إقليم «جيكس» شرقي فرنسا وفي سويس ار
أثارت مسرحية للفيلسوف الفرنسي فولتير عن النبي َّ
والمسرحية التي كتبها فولتير في القرن الثامن عشر بعنوان «محمد أو التعصب» ،تتضمن آراء مناهضة لإلسالم.

(السفير )4005/34/31
التعليق:

هذه بعض انتاجات فولتير الذي ُيدرس في مدارسنا بصفته أديب وفيلسوف وله أفكار أُخرى تستحق التوقف دون اعتراض أو إظهار أر
الحدث :تاريخنا محجوز عندهم:

أن الوثائق اإلسالمية التاريخية القديمة التي تملكها والتي تعتبر كن ازً من المعلومات عن الح
أعلنت جامعة برينستاون األميركية أمس َّ

آالف نص ووثيقة مكتوبة بخط اليد ...ويعود تاريخها إلى سقوط األمبراطورية العثمانية في أوائل سنوات .3900

وأفادت الجامعة أن من بين الوثائق التي ستوضع تفسيرات للقرآن الكريم تعود إلى القرن التاسع ميالدي باإلضافة إلى تفسيرات للشري

(السفير )4005/34/31
التعليق:

اآلالف من كتبنا ووثائقنا سرقها المستعمرون من بالدنا اإلسالمية ويحتفظون بها وتحتوي كنوزاً ال تُقدر بثمن وفيها من العقائد والفقه
ويرجعها إلى أهلها؟
فمن يبحث عن هذه الكنوز ُ
وهل يحق لهم االحتفاظ بها؟
الحدث :اليمن والقات:

يتعاطى معظم اليمنيين البالغ تعدادهم  40مليون نسمة القات بالمضغ عن طريق الفم بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية ت

وأظهرت دراسة علمية حديثة أن الوقت الذي يهدره اليمنيون في جلسات تعاطي القات اليومية التي تسمى شعبياً «المقيل» تقدر بحوال

(السفير )4005/34/31
التعليق:

من أين جاءت هذه العادات الغريبة والتي ال أصل لها في إسالمنا العزيز ...أليس فاجعة أن نهدر في اليمن العزيز اليمن السعيد صاح

يا حكماء اليمن أحسموها.

الحدث :تاريخ بريطانيا مع إسرائيل:

أقرت بريطانيا أنها باعت إلى النروج ،في العام  45 ،3956طناً من «المياه الثقيلة» التي تستخدم كنعصر أساسي في صنع األسلحة

أقر متحدث باسم الوزارة بأنه بالرغم من أن األمر كان يتعلق باتفاق ال يخص سوى بريطانيا والنروج ،إال أن لندن كانت تعلم بأن الوج

وطالب النائب في تيار اليسار في حزب العمال الحاكم بزعامة رئيس الوزراء طوني بلير ،جيريمي كوربين ،بتشكيل لجنة تحقيق برلمان
(السفير )4005/34/34

التعليق:

هذا قليل ُكشف عنه من كثير مستور قام به الغرب للهيمنة على بالد المسلمين وبهدف القضاء على اإلسالم.
أهناك جريمة أعظم من جريمة قيام دولة يهودية تُسلح باألسلحة النووية من الغرب لتهديد ماليين البشر؟
ثم يتكلمون عن اإلنسانية والحضارة!!!

الحدث« :روبرتسون» في طبريا:

كشف مسؤولون في وزارة السياحة اإلسرائيلية ،إن إسرائيل ستمنح قطعة من األرض تبلغ مساحتها  32هكتا ارً قرب بحيرة طبريا وتقع

كل ذلك مقابل دعم المسيحيين اإلنجيليين المستمر لها في احتاللها لفلسطين حيث يؤكد االتفاق على الروابط الوثيقة بين إسرائيل وال
من ناحيته صرح روبرتسون أنه شعر بفرحة كبيرة حين علم بالخبر.

(السفير )4005/34/42
التعليق:

هذه بعض مظاهر التعاون بين المسيحية التبشيرية واليهودية العالمية حيث أن الخطط واألهداف واحدة في بالد المسلمين ومنذ زمن

الحدث :الموسيقى في مجتمعاتنا وتاريخنا!

دعا الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد في مرسوم له ،التلفزيون واإلذاعة الرسميين ،إلى التوقف عن بث «الموسيقى الغربية والمنح
(السفير )4005/34/40
التعليق:

تقليدنا للمظاهر غير اإلسالمية أصبح كبي ارً جداً ...ومن جملته إدخال الموسيقى على مجتمعاتنا واعالمنا وثقافتنا ،وهذا ما لم يكن في
وتكفي نظرة إلى بيوت كبار علمائنا لمن أراد الحقيقة والصالح ،أما المتهور والمتساهل فعلى القلوب أقفالها.

الحدث :منع ِّ
النقاب:

أعلن أغلبية أعضاء مجلس النواب الهولندي أنه من الضروري حظر ارتداء السيدات المسلمات للنقاب في األماكن العامة.

وأعلنت وزيرة االندماج الهولندية ريتا فيردونك عن شكوكها في وجود مبررات قانونية تسوغ فرض حظر شامل على ارتداء النقاب.

وصوت النواب المنتمون إلى الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي وهما الحزبان الرئيسيان في االئتالف الحكومي لصالح إقرار
ّ
ويعيش قرابة مليون مسلم في هولندا.
(السفير )4005/34/44
التعليق:

ثم يشبعوننا كالماً عن الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان!!!
الحدث :عيد «حضاري»:

أطلق في الواليات المتحدة «عيد» سنوي جديد تحت اسم «يوم خلع السراويل».

(السفير )4006/3/42
التعليق:

هذه أعيادهم التي يصدرونها إلينا.

غداً عندما يصل هذا العيد يكون قد فات اآلوان فقد سبقه السان فلنتاين وأعياد الموسيقى والخمر ...إلى آخر منظومة أعياد الموبقات

نجى اهلل المسلمين من كيد الكافرين.
َّ
الحدث :التدخين عند المسلمين:

أظهرت دراسة أعدها باحثون اسكتلنديون أن المسلمين هم األكثر إدماناً على التدخين في العالم ،مقارنة بغيرهم من معتنقي الديانات

(السفير )4006/4/1
التعليق:

هذه من العادات الطارئة في حياة المسلمين والتي لم تكن معروفة من قبل ..فمتى ننتهي منها حفاظاً على صحتنا وأموالنا وأوقاتنا؟!

الحدث :تكريم االستعمار:

ينظم الوزير اللبناني السابق ميشال إده وجمعية مساعدة أعضاء جوقة الشرف غداء تكريمي لقدامى محاربي الجيش الفرنسي الَّذين

(السفير )4006/4/1
التعليق:

المستعمرون الذين قتلوا آباءنا وأجدادنا وخربوا بالدنا وقسموها ونهبوا اقتصادنا وما زالوا ...نكرمهم!!!

أما مجاهدوا المقاومة اإلسالمية فال يستحقون تكريماً ال لهم ،وال أليتام الشهداء وال للثكالى من الزوجات واألُمهات!!!

هذه العقلية هي التي تدير السياسة اللبنانية...
وعلى ذلك ِ
فقس ،وال تقف عند حد معين ،فاالنهزام اللبناني ال مثيل له!
الحدث :ال يرتضيه الجيش األميركي:

أثار رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة «واشنطن بوست» األميركيةُ ،يظهر جندياً فقد ساقيه وذراعيه ،غضب الجيش األميركي الذي اعت
وقال رئيس أركان الجيش الجنرال بيتر شوميكير« ،جميعنا مصدومون فعالً».

واتخذ شوميكير ومسؤولون عسكريون آخرون قرا ارً غير عادي ،حيث بعثوا برسالة إلى «واشنطن بوست» للتنديد برسم الرسام الكاريك

(السفير )4006/4/2
التعليق:

هذه منتهى الوقاحة ،ففي نفس الزمن الذي تُنشر فيه الصور المسيئة لنبي اإلسالم محمد& ;326#في العشرات من المجالت والدول
الحدث« :بال حدود»:

رأت منظمة «مراسلون بال حدود» أن رد فعل األنظمة العربية حيال نشر الرسوم« ،يثبت عدم معرفتها بماهية حرية الصحافة».
(السفير  4006/4/4الصفحة األولى)
التعليق:

هذه إحدى المنظمات التي تحمل عناوين ثقافية أو تربوية أو إنسانية (كالصليب األحمر ،وأطباء بال حدود )...ووراءها أهداف سياسي

الموقف أعاله موقف سياسي بامتياز.

الحدث :لن تسكت عن اإلسالم!

اعتبرت ملكة الدنمارك «مارجريت الثانية» أنه من الضروري أخذ ما أسمته ،التحدي الذي يشكله اإلسالم على محمل الجد ،على الصع

وقالت في الكتاب الذي حمل اسم «مارجريت» وكتبته الصحافية «أنيليس بيستروب»« :نحن مرغمون على أخذ التحدث على محمل ال

وكتبت الملكة البالغة  62عاماً بحسب ما نقلت وكالة افرنس برس« :هناك شيء مدهش بعض الشيء لدى أولئك الذين ُيشكل الدين
والملكة هي رئيسة الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية التي يتبعها  %85من سكان الدنمارك البالغ عددهم  5.2مليون نسمة( ،الصفحة 31
التعليق:

هذا الموقف ،وبين أيدينا العشرات مثله ،تُثبت أن المسؤولين الغربيين معادون لإلسالم ويخوضون معرك ًة ضده عن قناعة تامة وعن
الحدث :مفاجأة في لبنان:

لبنان بين  32دولة ال تفي بمعايير األُمم المتحدة التي تنبه الدول من مغبة إهمالها إحصاء سكانها.
(السفير )4006/3/40

التعليق:

هذه إحدى ابتالءاتنا في لبنان ،فالكل يعلم ،س ارً وعلناً ،والقاسي والداني ،أن المسلمين يشكلون ثالثة أرباع لبنان ،حقيقة ال ينكرها أح
أيريدون إخفاء الشمس في رابعة النهار؟!

معلوم أن اإلحصاء ضروري جداً للعديد من األُمور في البالد المحترمة.

يبقى أن نعلم ،وهذه مفاجأة للكثيرين ،أن آخر إحصاء في لبنان كان عام !!!3914
هل تُصدقون؟
الحدث :الموسيقى والرقص ...للصالة!

ُيحاول عدد من الحاخامات العثور على طريقة إلعادة اليهود إلى التزامهم الديني ،بعد أن هجروا المعابد اليهودية نتيجة الضجر ،حيث
(الصفحة )4006/4
التعليق:

نشعر بخطر شديد أن ينهج بعض المسلمين هذا النهج والسنوات األخيرة ال تُ ِّ
بشر بالخير ...ولألسف بدأ البعض بذلك.
وقى اهلل المسلمين من مثل هذه التبعية وهذه السقطات التي ال تُحمد عقباها.
الحدث :استبدال المحجبات بغير المحجَّبات!

«صدق أو ال تصدق» ...فالسيدة لو ار بوش قرينة الرئيس األميركي كانت في زيارة لإلسكندرية .وألن الواليات المتحدة تقدم معونة لتط
غير أن ما حدث في المجمع لم يخطر على بال الزائرين!

ذلك أن الترتيبات أعدت في صمت لتنظيم استقبال يبهج الضيفة إلى أبعد مدى .ولكي يرى المجمع في أحسن صورة ،فقد تم التوافق ب

وهذا ما حدث!

إذا قبل  42ساعة من موعد الزيارة ،صدرت التعليمات إلى جهاز اإلدارة وكل الطالبات بعدم التوجه إلى مقر المجمع في اليوم التالي ب

بالمقام .....أحد أعضاء مجلس الشعب (الدكتور حمدي حسن) علم بالواقعة ،فقدم بشأنها «طلب إحاطة» إلى وزير التربية والتعليم (

(السفير  4005/6/1مقال لفهمي هويدي)
التعليق:

هذا نموذج عن أمر ُكشف عنه ،وهناك عشرات المواقف المماثلة ال نعلمها ،ويلعب اإلعالم دو ارً في تضليلنا.
فانتبهوا يا أهل اإلسالم.
الحدث :اإلسالم منغلق!

أعلن الفاتيكان أن المشكلة في أن اإلسالم منغلق حيث قال األمين العام للمحكمة العليا التابعة للفاتيكان ،المونسينيور فيالسيو دي ب

(السفير )4006/4/41
التعليق:

 ...ثم يصرح البعض مادحين ومبجلين بأن هناك موقفاً وتفهماً وتعاوناً!!!
الحدث :اسطورة المحرقة اليهودية:

أدانت محكمة نمساوية المؤرخ البريطاني الي ميني ديفيد ارفينغ امس ،إلنكاره المحرقة اليهودية (الهولوكوست) ،وحكمت عليه بالسجن

وكانت الشرطة النمساوية اعتقلت ارفنغ في تشرين ال ثاني الماضي ،حيث كان في زيارة تلبية لدعوة من إحدى الجمعيات الطالبية ذات

(السفير )4006/4/43
التعليق:

هذه اإلدانة والحكم جاءنا في نفس الوقت الذي ُيساء فيه لنبي اإلسالم (ص) تحت عنوان حرية الرأي والتعبير!

فهل هذه الحرية مسموحة للمس باإلسالم والمسلمين ،وممنوعة عن اليهود؟
فاعتبروا يا أولي االنفتاح!
الحدث :الغرب والخرافات:

نحن نعتقد أن الغربيين أصحاب العلوم والتكنولوجيا ال يؤمنون بالخرافات!

ويمسك بقطعة خشب يد أر بها الشر والشيطان!
وهذا غير صحيح ...فقلما يسمع إنجليزي بخبر ُيفرح دون أن يعاجل ُ
لماذا خشبة؟ ألن صليب المسيح كان من الخشب ،وترتبط كثير من معتقداتهم بحياة المسيح ،ومنها تشاؤمهم من الرقم  ،31لماذا؟ أل
(الشرق األوسط  4006/4/1خالد القشطيني)

التعليق:

ال نبالغ إذا قلنا ،عن علم واطالع ،أن الخرافات في المجتمعات الغربية أكثر من عندنا بكثير.

لكننا دوماً نلوم أنفسنا ونحقرها ...ونعظم الغرب ونبجله!
الحدث :األلبسة الطويلة:

في القرن الـ  32صارت السترات الطويلة ،قصيرة في أوروبا وهو ما دفع الباب أوربانوس الخامس إلى السعي لحظر ارتدائها ،إال أنه
()4006/4/43
التعليق:

أكد اإلسالم على آداب اللباس والستر بما ال يمكن تفصيله في هذه العجالة لكن الثقافة الغربية تُمعن في التعري.
والخبر أعاله ،نموذج عن النصارى في أوروبا كيف أنهم كانوا يلبسون األلبسة الطويلة ويستنكرون تركها ...فهل نتعظ ،أم نبقى منس
الحدث :الزواج أفضل:

أظهرت دراسة أن االزواج يمكنهم أن يجمعوا ثروات أكبر بنسبة  %91من العازبين أو المطلقين.

(السفير )4006/4/32
التعليق:

اإلسالم دعى إلى الزواج دون خوف من قلة المال أو الرزق ...ووعد المتزوجين برزق كثير ،بل في نصوص صريحة وواضحة ،أن م

فالحمد&;326#هلل الذي دعانا إلى االتكال عليه وتكفل بمال الزواج.
أليس هذه الدراسة برهان وآية تدعو إلى اإلسالم؟

الحدث :حقيقة إعالمهم وصحافتهم

كشف تحقيق نشرته مجلة «اي يور» التابعة لمعهد الصحافة في الدنمارك امس ،أن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد ،نشرت

وسجل أكبر عدد من إعادة نشر الرسوم في الدول الغربية مثل أوروبا ( )10والواليات المتحدة ( )32وكندا ( )1وأستراليا ( )4ونيوزلن

إلى ذلك ،تحولت مناقشة طالبية حول التطرف اإلسالمي نظمتها الجمعية األميركية المتحدة في جامعة كاليفورنيا ،وتخللها عرض للرس

(السفير )4006/1/4
التعليق:

رد على َمن يعتبر أن هذه الممارسات هي ممارسات فردية أو عابرة أو غير مقصودة.
هذا هو الجو العام إلعالمهم وصحافتهم ،وهذا ٌ
بل هي سياسة متعمدة تعادي اإلسالم ،وهذا العدد الهائل من الصحف والبلدان ،برهان على ذلك.

الحدث :المشعوذ والمشعوذةَ ...م ْن يغلب؟
عندما توقع «المنجم» سمير زعيتر لإلعالمية ماغي فرح في «همروجة» رأس السنة الفائتة أن برنامجاً تلفزيونياً لها سيتوقف ،لم تعر
أن برنامج «مع ماغي» توقف فعالً وحل محله
أن توقع زعيتر صدق واكتشف جمهور «المؤسسة اللبنانية لإلرسال( ،أل بي سي) َّ
إالَّ َّ

(الحياة )4006/1/4
التعليق:

دائماً نقول ال تصدقوا المنجمين والمبصرين والمشعوذين ،فها هي «المنجمة العظيمة» المتألقة تقع فيما نفته عن نفسها.
مبروك!

الحدث :دولة للمذهب الكاثوليكي:

تعتزم سلسلة مطاعم «دومينوز بيت از» الدولية بناء أول بلدة في الواليات المتحدة تُطبق فيها تعاليم المذهب الكاثوليكي بشكل صارم .و
المحلية.

وستُقام البلدة على حوالى  90ميالً مربعاً شمال شرق ميا مي ،وسط أرض تعتزم جمعيات مسيحية تشييد أول جامعة كاثولكية في الوال
(السفير )4006/1/4
التعليق:

فهل نستطيع أن ُننشىء نحن المسلمين قرية تحكم باإلسالم ،وهل يمكننا أن ندعو إلى مجتمع ال تطبق فيه إالَّ شريعة اهلل تعالى؟

فالذين ال يمتلكون شريعةً ،يدعون إلى مجتمع ديني يمنعون فيه الخالعة واالنحراف صيان ًة لمجتمعهم ،ونحن أصحاب الشريعة الخاتم

فيا أيها المسلمون :ثقوا بأنفسكم...
الحدث :مدرسة صينيَّة:

(تعليقاً على صورة مرفقة)

قدمي والدتها في مدينة ووهو في مقاطعة انهوي الصينية لمناسبة عيد األم ،وذلك من جملة نشاطات مدرسي
تقوم طفلة صغيرة بغسل َ
(السفير )4006/1/8
التعليق:

هكذا يجب أن ُنعلم أوالدنا أساليب البر بآبائهم وأمهاتهم فنحن أولى من البوذيين وغيرهم.

لحسن التعامل مع األم؟
فهل «تجرؤ» مدرس ًة إسالمية على القيام بمثل هذا الفعل تدريباً ُ
سؤال برسم المدارس اإلسالمية.
الحدث :الحماة و ِ
الك َّنة:

دهمت سيدة ،تسكن قرية المزاوي التابعة لمحافظة األحساء (شرقاً) نوبة حزن شديدة على وفاة زوجة ابنها ،وذلك في المستشفى ذاته

(الحياة )4006/1/30
التعليق:

رد على فكرة «المعركة األ زلية بين الكنة والحماة»! والتي ال أساس لها في اإلسالم.
هذا ٌ
بل األساس هو سيادة األخالق وحسن الظن وأن يحترم الصغير الكبير ،وأن يتلطَّف الكبير بالصغير.
الحدث :البدانة في السعودية:

أصبحت السعودية واحداً من «أشد المجتمعات بدانة» في العالم.

وأظهرت احصائيات لوزارة الصحة أن  53في المئة من النساء السعوديات و 25في المئة من الرجال يعانون من البدانة كما أن 49

وذلك بسبب العادات الغذائية ومطاعم الوجبات السريعة وقضاء أوقات طويلة أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر ،ونقص الحركة...
(السفير )4006/1/1

ونساء وحتى أطفاالً ب
وفي الواليات األميركية وصلت ظاهرة البدانة إلى مستوى غير مسبوق ،بحيث أصبح من المألوف أن ترى رجاالً
ً
ويشير المسؤولون األميركيون إلى أن هذه الظاهرة تكبد الخزانة العامة أكثر من  331مليار دوالر سنوياً على شكل أدوية واستشارات

واإلحصاءات تشير إلى أن حوالى  339مليون أميركي أي  %62.5يعانون من البدانة ،وأن هذه النسبة تزداد بشكل سريع.

(السفير )4006/1/6
التعليق:

الحرفي «الببغائي» للغرب في أساليب عيشه وتعلقه بالمظاهر ،واالهتمام بالراحة والدَّعة واألكل والشرب
كل هذا من بعض نتائج تقليدنا َ
لس َّنة رسول اهلل (ص) في الطعام وغيره...
فضالً عن تركنا ُ
َّإننا نحصد ما نزرع ...واهلل ليس بظالم للعبيد...
الحدث :األخطاء  ...ليست أخطاء:

بعث الدكتور محمد عبدالرؤوف كامل مدرس اإلعالم بالجامعة ،برسالة خالصتها ،أنه كان يراجع كراسات بعض أبنائه ،فوجدها تتضمن

واذ فوجىء بذلك ،حمل الكراسات وذهب إلى مدير المدرسة ليطلعه على قرائن إهمال األساتذة وضعفهم .وكان الرد الذي سمعه منه مف

ألن مصر حصلت على صغر المونديال ،وأصيب الناس بنشوة فرح عارمة كادت تتحول إلى لوثة،
 ...وباألمس ،قامت الدنيا ولم تقعد َّ

لم ينتبه أحد إلى َّأننا لم نخسر الكثير حين لم نفز باستضافة المونديال ،كما َّأننا لم نكسب الكثير حين فزنا بالكأس ،وان المسألة كلها
نحلم بيوم تُولي الحكومة فيه قضية التعليم التي هي بحق قضية المستقبل بعضاً من االهتمام الذي نوجهه صوب كرة القدم!
(فهمي هويدي/السفير )4006/1/32

التعليق:

هذا نموذج عن المبالغة باالهتمامات الرياضية ...على حساب الغفلة عن أُمور أساسية.

إذا بقينا نهمل اللغة العربية ،كما بات شائعاً في كل بالد المسلمين ،كيف سنتعرف على قرآننا وأحاديثنا ،واألدعية والنصوص والمأثو ار
الحدث :الغزل بين اإلسالم واليهودية!!!

افتتح نحو  450إماماً وحاخاماً المؤتمر الدولي الثاني للسالم في مدينة إشبيلية جنوب إسبانيا ،أمس ،تحت شعار ال عداء بين اإلسال

يذكر أن المؤتمر تنظمه مؤسسة الثقافات الثالث لدول البحر المتوسط ،بالتعاون مع مؤسسة «رجال الكلمة» ومقرها باريس ،وهو اللق
(السفير والحياة )4006/1/43
التعليق:

َم ْن هي الجهة التي تقف وراء مثل هذه المؤتمرات المتكاثرة في الفترة األخيرة؟
وما مغزى هذا التسالم «الغزل» بين اإلسالم واليهودية؟!

قرعة لليهود ...وكذلك مئات النصوص المتحدِّثة عن اليهود والنصارى؟
الم ِّ
وماذا نفعل باآليات القرآنية ُ
وما «السالم» المقصود ،وما تعريف «اإلرهاب»؟
وما معنى «الواقعية» ...و«التفاهم»...؟
ُمور أكثر من مريبة.
َّإنها أ ٌ
الحدث« :شيراك» يثأر ِللُ َغ ِت ِه:

انسحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك من القمة األوروبية دفاعاً عن لغته الفرنسية حيث غادر قاعة اجتماع عمل ،لقادة الدول الـ 45

وفي احتجاج واضح ،وقف شيراك ،الذي يعتبر مدافعاً شرساً عن الفرنكوفونية ،مشي ارً إلى أن بالده حاربت طويالً لضمان التحدث بالفرن
وخرج معه وزي ار االقتصاد والخارجية ،حيث انسحب الثالثة من القاعة وسط ذهول الجميع.

(السفير  4006/1/42والشرق األوسط )4006/1/45
التعليق:

متى يفتخر العرب بلغتهم ويتكلمون بها على المنابر وفي المؤتمرات الدولية؟

ومتى «يقتدي» حكامنا بشيراك فيتَّ ِخذون مواقف حاسمة ومدافعة عن احترام لغتهم؟

ونستحضر هنا كيف عمل الفرنسيون لعقود طويلة لنشر لغتهم في الجزائر وبالد الشام ومصر وغرب أفريقيا ثم يعقدون سنوياً المؤتمر

فهل للغة العربية ،لغة القرآن وأهل َّ
الجنة ونبي اإلسالم ...أه ٌل ورجا ٌل يتبنونها ويدافعون عنها؟
الحدث :هل اختيارهم صدفة:

وسيدخل معه بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة شبكة  LBCاللبنانية الذي سيتولى متابع
خالد بن سلطان يطلق قناة «الحياة» في دبي ُ
(السفير )4006/1/42
التعليق:

عجباً!

لماذا دوماً يختار أصحاب وسائل اإلعالم العربية ،ومنها الفضائيات والصحف الكبرى ...يختارون لبنانيين من صنف معيَّن ،خلفيتهم م

هل هذه صدفة؟

همها نشر الفساد األخالقي والسياسي عبر اإلعالم؟
هل من الطبيعي االستعانة دوماً بفئة ُّ

شرت:
الحدث :أيضاً َن َ

كنيسة ويلز االنغليكانية تنشر رسماً كاريكاتورياً للنبي محمد (ص) وذلك في العدد األخير من مجلة صادرة عن الكنيسة.

(السفير )4006/1/44
التعليق:

هذا الخبر لقوم يعرفون أنفسهم!!!

ونصيحتنا الواجبة لهم ،بالرجوع إلى األصالة وعدم تضييع الوقت بالمجامالت التافهة!

الحدث :الدفاع عن المرتد:

صرح الناطق باسم الرئاسة األفغانية بأنه «سيفرج قريباً عن األفغاني الموقوف والمعرض لعقوبة اإلعدام بتهمة االرتداد واعتناق المس

(النهار )4006/1/45
التعليق:

َّ
ويتبناه ،وحصل ذلك م ار ارً في أكثر من حالة ...أما َمن أسلم فال يجد أحداً يحتضنه ،كما حدث
هذا المرتد ،وكالعادةُ ،يدافع عنه الغرب
الحدث :ثقافة الـ : Hip Hop

الفن األميركي الذين يناهضون العنف ،بجولة شرق أوسطيَّة ...تشمل دبي والبحرين وفلسطين ،والقاهرة ...وهدف
يقوم «سفراء الجاز» ّ
أوبس أكوبس» والتي تشمل الجاز والروك والراب ،وهي مناهضة للعنف اللفظي والجسدي ...جاءت إلى المملكة العر
وهؤالء هم فرقة « ُ
(الحياة )4006/1/41
التعليق:

هذه هي «الثقافة المستوردة ...فاعتبروا يا غيارى اإلسالم.
الحدث :فخورة بالراقصة:

اتصلت راهبة ببرنامج «سيرة وانفتحت» الذي كان يستقبل الراقصة «كارينيه» وأكدت أنها فخورة بطالبتها «كارينيه» بطلة الركض ساب

(السفير )4006/1/49
التعليق:

ال تعليق...
الحدث :نصيحة للحكومة األميركية:

دعا تقرير أصدره مركز كارنجي للسالم العالمي في واشنطن ،الحكومة األميركية للحوار مع األجنحة اإلصالحية داخل المنظمات اإلسال

اإلسالمية» .وأشار إلى «تناقضات داخل المنظمات اإلسالمية بين العناصر الشابة والمنفتحة التي ترى أن الوضع يتطلب أفكا ارً جديدة

(الشرق األوسط )4006/2/6

التعليق:

علينا االنتباه كثي ارً إلى ما ُيطرح يومياً في وسائل اإلعالم من عناوين جذابة (الحرية ،الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان )...والتي يتَّبعها ا
وبراقة وجذابة ومتداولة.
هذه العناوين باتت شائعة َّ
فاحذروا أيها المسلمون من األفكار الدخيلة التي يكثر الترويج لها.

الحدث :مجانين أميركا:

ظهر في أميركا «أنبياء كاذبون وآلهة نصابون» ،لقد وجدوا فراغاً فملؤه كذباً ،وقالوا :أنا ربكم األعلى ،وانحنى الناس وركعوا وسجدوا،
مجانين؟

فقد ظهر طفل في برنامج ليجيب عن أسئلة خرافية ،كم عدد أرجل النمل على جبل الهماليا يوم  41من يناير الماضي ،ويرد الطفل وص
كم عدد الدموع التي ذرفها المسيحيون الطيبون يوم صلب المسيح ،فيرد الطفل ،والمذيع يصرخ :صحيح.

ويسأله :كم عدد دقات قلبك منذ وجهت إليك أول سؤال ،ويجيب الطفل ،والمذيع والناس يصرخون :معجزة.

السؤال األخير :قل لي أيها الطفل إذا اشتعلت النار في غابات األمازون وكانت درجة حرارتها مائة وخمسين مئوية لمدة عشرين ساعة

وبسرعة يقول الطفل :العدد واحد وأمامه  31صف ارً! ويصرخ المذيع والناس ويطلبون من السماء أن ترحمهم.

وظل هذا البرنامج سنة ،كسب فيها الطفل الماليين والناس يتساءلون .........وفجأة انكشف الطفل ،فليس معجزة وانما صاحب البرنا
هؤالء أهم أنبياء أميركا!

(الشرق األوسط )4006/2/6
التعليق:

َّإنه الضياع والدمار النفسي والخراب العقائدي ،والحاجة إلى مرشد يهديهم سواء السبيل ،فظهر بينهم النصابون واألفاقون ...فمتى ند
الحدث :بركات أميركا في لبنان:

الرئيس األميركي جورج بوش يطلب من سفيره في لبنان ا التصال بوسائل اإلعالم بشكل شبه يومي لتشجيعها على تبني التوجهات األ

كما ينص التقرير على منح مساعدات لجمعيات أهلية ووسائل اإلعالم ،ولبعض األنظمة في المنطقة للعمل بوحي التعليمات األميركية
(السفير )4006/2/6
التعليق:

علينا أن ننتبه ونتيقظ لِ َم ْن يرفع مثل هذه الشعارات المغرية والجذابة ،وكذلك المساعدات التي يقومون بتوزيعها ألهداف واضحة.
الحدث :سيارات خاصة للنساء:

تؤمن خدمة خاصة للنساء وتقودها نساء حرصاً على سالمة الراكبات.
أسست بريطانيتان شركة «سيارات األجرة الزهرية اللون» التي ِّ

وتتعرض عشرات النساء سنوياً لالغتصاب في لندن من قبل سائقي سيارات أجرة ...والعام الماضي بلغت حاالت االغتصاب  32ألفاً.

(السفير )4006/2/6
التعليق:

علينا تشجيع أي مشاريع خاصة بالنساء للمحافظة على األمن األخالقي لمجتمعاتنا .البريطانيون وغيرهم يسبقوننا ...وبعض المسلمي
الحدث :حرص اليهود على شريعتهم:

أوصى الحاخام األكبر السابق للسفرديم ،مردخاي الياهو ،بقطع ذراع أو ساق الدمى لتجنب وقوع األطفال في شرك الوثنية ،كما اقترح

بحجة َّأنه ال يمكن التحقق من أن جميع
وقبل ذلك ،دعا الحاخام األكبر السابق اإلسرائيليين إلى التوقف عن تناول الحمص بالطحينةَّ ،

ألن الهندوس هناك يعبدون أصناماً..
أن على النساء عدم وضع شعر اصطناعي مصنوع في الهند َّ
وقبل سنتين أعلن أحد الحاخامات َّ

(السفير )4006/1/10
التعليق:

بررون تراجعهم وضعفهم ...فأحكام التماثيل في
وي ِّ
هؤالء هم اليهود يتعلقون بدينهم ،ويتعصبون له ،بينما بعض المسلمين يتراجعون ُ
أما قصة «الحمص بالطحينة» ...فهل نلتفت نحن ونحتاط إلى أحكام نجاسة غير المسلمين ،أم أصبح ذلك من الماضي؟
َّ

يتبرؤون!
اليهود ُي ِّ
قيدون ...والمسلمون َّ
بعبَّاد األصنام لتشغيلهم في منازلهم كما يحدث في بيوت بعض المسل
َّ
تأمل في موقف اليهود من ُعبَّاد األصنام ...واستعانة المسلمين ُ
الحدث« :المثقفون» يرفضون:

ووصفت الفتوى َّ
بأنها طالبانية!!!
حرم صنع التماثيل ،رفضها «مثقفون» مصريون ُ
فتوى مصرية تُ ّ
(السفير )4006/2/6
التعليق:

هذا نموذج معطوف على الخبر الذي سبقه...
الحدث :إصالح الفقه اإلسالمي!!!

تكافح نساء البحرين اللواتي يعشن في ظل مجتمع ذكوري تقليدي يهيمن عليه التشدد الديني ،ويملك القضاة الشرعيون سلطة مطلقة

وقالت ناشطة يجب «إصالح الفقه اإلسالمي الذي يحتاج إلى نظرة متجردة (.)..

(السفير )4006/2/30
التعليق:

ما معنى «مجتمع ذكوري» و«تشدد ديني» و«سلطة مطلقة»...

أما تعبير «إصالح» الفقه اإلسالمي بنظرة متجردة فأمر معيب ووقح.
الحدث :األسماك وملكة بريطانيا:

احتفل قصر بكنغهام الملكي البريطاني بالعيد الثمانين للملكة اليزابيث الثانية بالكشف عن  80حقيقة في حياتها ............وبحسب

وولدت الملكة اليزابيث الثانية في  43نيسان (أبريل) وتحتفل به رسمياً في  31من الشهر ذاته!

واعتبرت الناطقة باسم قصر بكينغهام أن الملكة لطالما كانت «رائدة في التغيير لكنها في الوقت نفسه حارسة للتقاليد».

(المستقبل )4006/2/33
التعليق:

بعد حراسة ملكة بريطانيا للتقاليد وتملكها للحيتان في البحر...

تمسكنا بديننا وآدابنا وأخالقنا وعاداتنا ...وهل ُنالم إذا تحدَّثنا عن أحكام األنفال والخمس وغنائم الجهاد وغيرها؟!
هل ُنالم إذا َّ

