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كلمة �لتقو�٢

    
�لعربية  �لبال0   Gشبا من   Jكث حلا/  عجبا 
�Oوية  منـز�عي   ��Tصا كيف  ��إلسالمية 
 Wحيا ملفر��0  مقلدين  �ملظهر،  َماِئِعي  �لفكر،  فاTغي 
ُ̀ �لثقافة �لسلبية �Oابطة عC ما  �لغرG، تتقا.فهم 8َْنَما
T �ملثJ للغر�ئز فاستعمر eفاقهم  يبثه �إلعالO� hائج �ملَُتَكدِّ
�8مسك بعقوOم.. شباGٌ ِغرٌّ k غفلة عن ثقافته �هويته 
�لر�حية �إلسالمية فإ.� به على غJ ُهًدp!.. فها هي 
�لصحف ��ملجال� تطالعنا بني �لفينة ��ألخرt pطر 
يتعاظم  َشَرyْTُ �َتْضَطِرhُ ناyT يوما بعد يوh، �عاما بعد 
عن  تقل خطوTִדا  ال  eخر  نو{  من   Gا حر~
  ،hعا
�إلفسا0   k كله  .لك  ُتَضاِهي  قد  بل  �ملا0ية،   Gحلر�
��لتخريب! حيث ظو�هر غريبة �مفاسد عجيبة على 
�تلف �ألصعدW، من ��ر�� 8خالقي �سلوكي �تغريب 

~ا حرG ثقافية حضاTية  ..Jلتنص� �
ثقاk �هلم جرًّ� 
.�� 8قانيم ثال�: O�8ا �لتغريب، ثانيها �لتمييع، ثالثها 

نه ثالثي ثقاk جديد �بتكرy 8حفا0 بولس من  ،Jلتنص�
ُبَناW �حلضاWT �لغربية!.. �عليه فإ� هذ� �لثالو� �جلديد 

مكانا� �  ���08 له  ُترصد  بذ�ته  قائم  مشر�{  هو 
متعدW0 للتر�يج له k �لبال0 �لعربية ��إلسالمية، �ليس 
صعبا تتبع مصاyT0 �مظاهرy ���08ته عC مناهج �ملر�كز 
 W�8 8جهز �لعا� �إلسالمي   k Wملعتمد� �لغربية  �لثقافية 
 Gليه! �8 �ملحطا� �ل� تنو
ه  �إلعالh �لفـضائي �ملَُوجَّ
�لر�ية   Tمبنظو ֲדا  �ملُنا`   Tلد�� بنـفس   hلقيا�  k عنه
 �8 بألسنتـنا  تنطق  �ل�  �ملتدنيـة  �لغربية  �لثقـافية 

تستعJ مسميا� عربية.
��جتماعية  سياسية  8بعا0   �.  Jخط فكر<   Tتيا 
نه 
بطابع  �لعا�  صبغ   �
 يرمي  �فنية،  �0ينية  �ثقافية 

�ألسلوG �لغر�، �.لك ֲדد� 
قصا� �لشخصية �ملستقّلة 
��ملستقيمة ��خلصائص �لثقافية ��لر�حية، �جعل �لعا� 
 k لغربّية مكبال� WTللجانب �لسل� للحضا �Jً8س yبأسر

8غالOا.  
لقد حّققت حركة �لتغريب �لفاسدW بعض �لنجاحا�، 
��ستطاعت �8 تتغلغل k �تلف بال0 �لشر& من بينها 
8ما  �الستعماTية،  �حلقبة  
با�  �.لك  �إلسالمي  �لعا� 
�ليوh فقد حطت TحاOا k كثJ من �لبال0 �يل 0جالية 
�ألخالقية  بالقيم  فيها  ��ستهتر�  �Oوية  فيها  مسخت 
�سلو@   Jتفك بأمنا`  ��ستبدلتها  �لعظيمة  �إلسالمية 
مستهجن ال يتو�فق �مبا�0 �لدين �حلنيف، حيث 8صبح 
متييع �ألخال& 0ينا جديد� يتم �لتبشJ به بالتأكيد على 
عدW مفاهيم باطلة من �عتباT سفوT �ملرW8 قمة �لتحضر 
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�لتغريب  -  �لتمييع  -  �لتنص� 
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 Gحلجا� بينما  �لعصر،  Oذ�  منه  بد  ال  �لذ<   Tلتحر��
�عصرنا  يتماشى  ال  �تقهقر�  تزمتا  
الَّ  ليس  ��لعفا� 
�كأنه حالة ظرفية k �من �أل�لني!، كما �حتل �لطعن 
k نظاh تعد0 �لز�جا� قمته بتسفيهه �جتاهل سياقاته 
��لرفيقا�  �خلليال�  �¡ا.  على  �حلث   �
 �حكمه 
��لصديقا� حتت شعاT �النفتا¢ ��لتو�صل! 8ما قطا{ 
 pله حركة �لتغريب ��لتمييع شيئا سو hفلم تقد Gلشبا�
ما 8¥وy بالتثقيف �جلنسي ليكو� منهج 0عاية �
باحية 

بديال للعفا� �طهاWT �لنفس �صيانتها!
8ما حركة �لتنصJ فقد eلت على نفسها �الستفاW0 من 
�لر�حي  �لبعد  
فر�¦   �
 تؤ0<  �ل�  �لعو�مل   yهذ كل 
�السالمي k �لشخصية �ملسلمة 
� � تكن هي مكملة 
� له، حيث �8 �ملتتبع ملنهج �ملنصرين Tذ� �ملخطط ��لو�O

�حلا0<   �8حد� بعد  قريبة   Wفتر منذ  
عالمهم   W8جهز�
�ملتبع  �لنهج  بأh عينيه   pJهابية لTإل� Cعشر من سبتم

� �ملسيحية  Wلدعو� k لذ< يعتمد� Jهيئا� �لتنص pلد
 k ��لتشكيك   hإلسال�  k �لشبها�  بث   Gبأسلو
�لقر�e ��لنبوW �ملحمدية!!، 
نه ~ج متعمد ال يقل خطر� 
له،  مكمال  يكن   �  �
 ��لتمييع  �لتغريب  8هد��  عن 
فاحلمال� ��لبعثا� �ملسيحية خال/ �لقر� �ملاضي كما 
تتخفى من  �لتاTيخ كانت �0ما طابو�T خامسا  يشهد 
��Tئه �لقوp �الستعماTية مبا ميهد Oا �لسبيل k �لوصو/ 

� 8هد�فها. �ها هو �لقسيس �لشهJ (صمويل ��مير) 
 �
" :١٩٣٥ hلقد´ عا� k ،للمبشرين Wاضر% k /يقو
 k ֲדا  hللقيا �ملسيحية  َنَدَبْتُكْم �0/  �ل�   Jلتبش� مهمة 
�لبال0 �ملحمدية، ليست إل0خا/ �ملسلمني k �ملسيحية، 
فإ� k هذ� هد�يًة Oم �تكرميا، 
� مهمتكم �8 ¡رجو� 
�ملسلم من �إلسالh ليصبح �لوقا ال صلة له باهللا، �ֲדذ� 
 yتدخلو �� hتكونو� قد 8خـرجتم �ملسلم من �إلسـال
 yملسيـحية، �يأ· �لنش� �إلسـالمي مطابقا ملا ير�� k
�يسـعى   Tألمو� بعـظائم  يهتم  ال   ..Tالستعـما�

."Gللحـصو/ على �لشهـو�� بأ< 8سلو
فتنة  �لفتنة   yهذ  Tشر� من  �ألمة  ينجي   �8 �هللا  نسأ/ 
على  ��لثقافية  ��ملا0ية  �لدينية  ِبأبعا0ها  �لدجا/  �ملسيح 
8مته   � �ملصطفى  %مد  منها   Tحذ ��ل�  سو��،  حد 
مبن  يلـو.��   �8� �لفتـن،  8شـد  من  ستكو�  8~ا 
�مسيـحا  مهديـا  
ماما  سبحانه   yعد� �فق  جا� 
موعـو�0 لتخلـيص �ألمة مـن �لنو��{ �لصليـبيـة 
 WT8بر� مميز�� �جه حضا pحد
��خلنـزيرية �للتني ¹ا 

.Gلغـر�

ذات  حضارية  ثقافية  حرب  إنها 
التغريب،  أوbا  ثالث:  أقانيم 
إنه  التنص�،  ثالثها  التمييع،  ثانيها 
أحفاد  ابتكره  جديد  ثقا�  ثالثي 
الغربية!..  احلضارة  ُبَناة  من  بولس 




