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  استمع
  إبراهيــم عــوض" حمامي الفكر اإلسالمي"

                             حمم ــــد عبد الشايف الق وصي؛
 

               صحفا  وأبواقا                                    ة يف حتقيق أطماعها عسكراي ؛ استأجرت عندما فشلت الصهيونية العاملي        
                                     األعراب"؛ ِم  ن قب لوا أداء هذا الدور  "                                                     لتشويه احلقائق، وتزوير التاريخ، وقد استدعت نفرا  م ن

  !الغربيني الشرفاء الرخيص الذي امتعض عنه كثري من
 
حروب  م، فهناك                                                         وليست القدس وفلسطني سوى املعركة الظاهرة يف هذا الصراع احملتد    

ر كها فكرية،  دوائر استخباراتية،                                                           ومؤامرات علمية وثقافية تقود زمامها مراكز أحباث، وحت 
  !                                          ومعاهد وجامعات عاملية، ووسائل إعالم جهن مية

 
وكشفوا أبعاد هذه                                                                وقد تصد ى هلذا املخطط اخلبيث خنبة  م ن العلماء واألدابء واملفك رين،   

 !عصر استئجار األرحام                                د  على تلك األبواق املستأج رة، يفاملؤامرة، وانربوا للر 
 
                    الرب اقة: كاالشرتاكية                                                                 مل  ينزلق أ ولوا األلباب، ومل  ينخدعوا ابلدعوات الكاذبة والشعارات    

، والسالم الدافئ، وصف قة                                                    والعلمانية واحلداثة والعوملة، وكامب ديفيد، وأ سلو،                                       وحل  الدولتني 
  !القرن
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واملوضات، ويعرفون                                                        قوا، ومل  ينخدعوا ألهنم يعرفون مصدر هذه األفكار والتقاليع        مل  ينزل  

  !                وك تبهم امللو ثة حقيقة أصحاهبا ونواايهم السوداء، واترخيهم الدموي،
 

                          إبراهيم عوض(؛ الذي لب س   )                                                      هذا؛ وقد أتل ق  يف احلقبة األخرية الكاتب  واملفك ر الدكتور    
                                       ومساسرة التدليس، وتتب ع أخطائهم وخطاايهم                         وانقض  على جت ار الوهم،                     الم ته، واستل  سيفه، 

                                                           احنرافاهتم النفسية والعقدي ة حىت جعلهم عرااي أمام أنفسهم وأمام  يف ميادين الفكر، وفضح
 !العام الرأي

 
 وتالمذهتم املراهنني                                                                لقد أجهز  )إبراهيم عوض( مبدفعي ته  الثقيلة يف دك  حصون املستشرقني،   

 !الصليبية العاملية                                              على متزيق أ متهم، وتقدميها جثة هامدة على مذبح
 

             اإلسالم هلجمة    يقول )إبراهيم عوض(: "يف هذه املرحلة البائسة من التاريخ يتعرض       
                                  ت س ت خ د م فيها كل الوسائل واخلطط                                                  رهيبة  تستهدف حمو كل شىء يتعلق به أو أبهله، هجمة  

                                           الكذب والتدليس عالنية دون خجل أو حياء، إذ    طان نفسه، ويتمالىت مل حيلم هبا الشي
                                              اآلن ىف أسوأ حاالهتم وأوضاعهم، وهو ما ي غري الغرب                            املسلمون حكومات  وشعواب  هم

فرصة عظيمة ال تتكرر للعمل على تدمري هذا الدين والقضاء على أهله                  ابالعتقاد أبن  هذه 
معتقداهتم  يري هويتهم وانتمائهم، واجتياهلم عناستطاع، أو على األقل: العمل على تغ إن

                يستخدم، خ و نة                                                              وعباداهتم وأخالقهم وعاداهتم وتقاليدهم، مستخدما  ىف ذلك، ضمن ما
                              مبهمة "الك ب ش" الذى حت  ط م به                                                         املسلمني الذين ي س ه ل شراؤهم واقتيادهم من أنوفهم للقيام

                                        هبا هؤالء الك ب اش األقذار املنحط ون حبماسة  ينهض   أبواب القالع واحلصون، تلك املهمة الىت
                                                             املستعمر اجملرم الذى ظل يذيق أ متهم العذاب قروًن  ويسرقها ويقت ل                         منقطعة النظري لني ل رضى

هم أيضا. وىف إطار هذه اهلجمة اجملرمة  رجاهلا  الشرسة                                                                ويعتدي على أعراض نسائها ويذحب 
            ينبغى النظر إىل تلك الكتاابت اهلجينة"! 



ر ل وك -                       رد  عليهم الدكتور/ عوض ومن هؤالء الذين                                           وفن د مزاعمهم: املستشرق الفرنسي "ش 
م ـــد؟ بل  ويقرتح هذا                     اجملنون بن ك ت شوارع                                                                     ه ول م ز" الذي يزعم عدم وجود حقيقي للرسول حم 

                  ب  على أنه مل يكن                        ي صر  خببل  عقلى   غري                                                  املدينة املنورة؛ ب غية التأكد من وجود "اخلندق" الذى 
م دا ( نفسه مل يكن له وجود                           له وجود، ِم  ا يعده برهاًن     !                                            قاطعا  على أن  )حم 

 
ومايكل كوك( ومها                                                                 كما رد  "إبراهيم عوض" ردا  ًنراي  على اليهوديني  )ابتريشيا كرونه،     

                  يها، ونتيجة  هلذا  على االستناد إل                                   أتيا مبزاعم جمهولة ومتناقضة، وأصر ا –أستاذان أبكسفورد 
                                                   ع ر فوا هبذا االسم قبل بناء قب ة بيت املقدس!! أو  أن   نرامها ينفيان أن يكون "املسلمون" قد

ر بقرب قدوم املسيح،   يكون لإلسالم شخصية                                                             مستقلة، بل  هو جمرد دين مسيحاين جاء ليبش  
ر   اب ... إىل                                                    أبن  املسيح الذى أتى النيب )ع( للتبشري به هو عمر بن اخلط كما يزعمان        آخ 

 !تردد أو انتظار هذه اهللوسات املسعورة الىت مكاهنا الوحيد هو مستشفى اجملانني دون
 
                 أهل صدق  وأمانة                                                                    يقول الدكتور/ عوض: لقد اعتمدوا على املصادر اليهودية، وكأن  اليهود   

م الذين رواايهتم عن اإلسالم، وه ووفاء للحقيقة! فمنذ مىت يصح االعتماد على اليهود ىف
ر م ن ي عتمد عليهم كتابة التاريخ، وهم الذين شوهوا صورة األنبياء ابلكتاب   ىف                                   أثبتوا أهنم آخ 

ر الصور الشائهة الىت رمسوها لألنبياء فحو لوهم إىل مجاعة من      وإال   املقدس.                                                                    فكيف ن فس  
–رمسوا هلل                                                                      الكذبة والزًنة والقتلة واحلقدة احلاسدين، ومرو جي عبادة األصنام؟ بل  لقد

                          اخلل ق ىف اليوم السابع! إىل                                               صورا  ال تليق حىت ابلبشر: فم ن  اسرتاحة من عناء -سبحانه
اختفاء آدم منه! إىل اشتباكه ىف  املشي ىف طرقات اجلنة يبحث دون جدوى عن مكان 

بىن آدم، الذين خلقهم بنفسه مث غاظه أن   مصارعة مع يعقوب طوال الليل! إىل حقده على
                                                      ألسنتهم تكديرا  هلم وتعذيبا، إىل ندمه  على أنه قد خلقهم                          كلهم بلغة واحدة؛ فبلبل    يتكلموا

  !!!أصال ... إل 
 
                 ويتوع دهم هبزمية                                                                     بل  انظر إىل "إبراهيم عوض" وهو يتعق ب خصومه، وي ره قهم وي زلز هلم،  

عليهم لقب                      املهجر"، الذين أطلق                                                    نكراء! السي ما عندما استل  قلمه، وتصد ى لــ"أقباط 



                                             ابملصادفة احملضة، أن  موقعا  من املواقع النجسة قد                                     "أوابش املهجر"! إذ  يقول: "لقد علمت  
                                                            شيئا  امسه "القرآن الشعىب" م ن عمل أوابش املهجر ي س خ رون به من  نشر ىف صفحته الرئيسية

                نصيبا  هائال  من                             ن أعباط املهجر ِم  ن أ وت واواملسألة تتلخص ىف أن حثالة األوابش م .. القرآن
جاؤوا ابلنص القرآىن وأخذوا يعبثون   الفهاهة والبالهة والسفاهة والسفالة والرذالة واجلهالة قد

ين  كلمات مثل "هللا                                الر ي ب" و"الر  ج س" و"النكاح" "و"الرحيم" و"الصراط" و "                           آبايته م غري 
لرجيم" و"الطريق" و"الشك" و"الوساخة" على الرتتيب،  إىل "الالت" و"ا بطول القرآن كله

               والسخرية، أو                                                                      على ات باعهم بعض األلفاظ القرآنية شرحا  عاميا  هلا على سبيل التهك م عالوة
كتاب هللا. وقد ذهب ذهىن يقلب                                                             تعليقا  بذيئا  عليها؛ تصو را  منهم أن  هذا م ن شأنه تدنيس

                                        أوابش سابقون ب غي ة حتريف القرآن، فتذكرت   الىت قام هباىف صفحات التاريخ عن احملاوالت 
                                                    القرن املاضى حني وز عوا ىف بعض البلدان اإلفريقية املسلمة  ما صنعه اليهود ىف ستينات 

                                                                       فيها وحر فوا، وتذكرت  أيضا  ما تريده أمريكا من الدول العربية من إسقاط              مصاحف بد لوا
وأوطاهنم وأِمهم،                                     ىل اجلهاد ذ و د ا عن دينهم وكرامتهمالنصوص القرآنية الىت تدعو املسلمني إ

وثرواتنا وحاضرًن ومستقبلنا ما حيلو   وبذلك خيلو اجلو للصليبيني والصهيونيني ليفعلوا ببالدًن
                                            أيضا  كتاب "الفرقان احلق" الذى ظهر منذ أعوام                                 هلم دون رقيب  أو حسيب. مث تذكرت  

لكرمي، وكله سباب مقذع هلل والرسول واملسلمني. وها القرآن ا                           خلت  ىف حماولة دنيئة لتقليد
 :أمران                                                              اآلن حماولة أخرى لتحريف القرآن اجمليد ... فما معىن هذا؟ إن  معناه حنن أوالء نشهد

 
جيرى ىف دمائهم                                                                    األول: أن  أهل الكتاب قد م ر د وا على حتريف وحي السماء، فأضحى األمر 

إهنم مل يكتفوا مبا اقرتفوه ىف  يستطيعون منه فكاكا، حىت كاألفيون والكوكايني واهلريوين ال
يريدون تلويثه كما لوثوا كتاهبم املقدس، ولكن                                            حق كتبهم، بل  مدوا أيديهم إىل القرآن ذاته

أمريكا والغرب قد فقدوا عقوهلم وبلغوا من الوقاحة والبجاجة   والثاىن: أهنم ىف    هيهات.
ىف أيديهم من                                                ج ر اء كراهيتهم هلذا القرآن ورعبا  منه رغم أن                          والسفالة مبلغا  بعيدا   والرذالة

ما ميثله القرآن هلؤالء  وسائل القوة واجلربوت ما مل يكن خيطر على ابل. وهذا دليل على
رغم ضعف املسلمني ىف هذا الطور من أطوار                                             اجملرمني م ن حتد   يعلمون أنه حتد   رهيب، وذلك 

  !!"... اترخيهم



 
الذي ارتدى                                                           ا ميضي "إبراهيم عوض" مقاتال  على كل  اجلبهات، أشبه ابلفدائيوهكذ     

                             املثقلة ابلذخرية؛ واليت أقسم  أن                                                          اخلوذة والدروع الواقية، وأثقلت  كاهله البنادق والرش اشات 
                                         احلضاريني! وها هو ينتقل من معركة إىل معركة                                    ي سددها يف صدر أعداء األمة وخصومها

                                                       وتراثها؛ فريد  على ربيب الصهيونية "العفيف األخضر" ويصفه   ياض األمة                 أخرى دفاعا  عن ح
كذ بني واملدلس ني! ويستشه د بكالمه القبيح حني يسخر من املقاومة أبحقر

 
                                                         امل
 
الفلسطينية،    

ل ت  أدمغتهم،                       ي عط ى لكل واحد منهم                                                            حني يقول بال حياء: "استشهاديو محاس، الذين غ س 
لينكح به احلورايت املوعودات!".  ن عواقب انفجار احلزام الناسفواقي ذكري فوالذي يقيه م

                                     الذي والؤه للصهاينة واليهود؛ يسخ ر من  "                                  يقول الدكتور/ عوض إن  هذا "األف اق
                                                  القوى العاملية بالدهم وأعطتها اليهود ونك لت هبم أمي ا  الفلسطينيني املظلومني الذين امتلخت

لرمحة واألمل. فهذا الوغد يهامجهم ويفرتى عليهم وجوههم كل أبواب ا               تنكيل وسد ت ىف
وىف                                                                     ىف الوقت الذى يناصر فيه الصهاينة  وينهش ع ر ض كل من ميسهم، ويرى فيهم األضاليل،

                      نظره: إرهابيون، البد                                                                داينتهم اخلري كله. أم ا العرب والفلسطينيون واملسلمون فكل هؤالء ىف
 !!من استئصاهلم من على وجه األرض

 
أمثال عبد املعطي                                                               ا صو ب  "إبراهيم عوض" سهامه حنو دعاة احلداثة وعبيد الش عر احلر،كم  

بقواعد اللغة ومبادئ   فأرداهم صرعى، وكشف جهلهم -                   أو  عبد الذي ي عطي–حجازي 
                               حجازي" هبذاين لغوى، ال فكرة فيه   "                                                األدب، وجهلهم ابلش عر والنثر معا . فيصف ما يكتبه 

                                               بشىء على اإلطالق ... فال هو قد م لنا لوحة كاملة،                   ال لغة، فلم  أيت  وال صورة وال عاطفة و 
                                                                  فاتنة، وال هو أعطاًن معىن مفهوما، وال هو أحسن تناو ل  ما تناوله، بل                     وال هو أمد ًن بصور

                                                                    بكالم  فاسد  مضطرب غامض، مستغلق على الفهم والذوق! فال شىء ميكن أن خيرج جاء
عر والبه القارئ من هذه الثرثرة ا عرا ، وما هي بش  بشىء ينتمى إىل عامل                                              لفارغة الىت ي سم يها ش 

 .املعىن والشعور
 

                           م ن هو  إبراهيـــم عــوض؟     



 
                          التنك ر هلوي ته الثقافية،                                                        إنه الكاتب والناقد واألكادميي، واألديب املوسوعي الذي أيب       

    !"ي إىل جامعة أكسفوردالشيخ مرس                                        حىت أطلق  على سريته الذاتية: "م ن ك ت اب 
 

رجفني     
 
     أو  ميكن وصفه بـــ"مدفعي ة الفكر اإلسالمي الثقيلة" اليت تدك  حصون امل
 
                                                                ! 

 
ي ل إليك  أنك  أمام فدائي      مشغول حبفر اخلنادق                                                               فبمجرد أن تقرأ مقاال  واحدا  له؛ خي 

                  ف را  مجيع قو اته،              ضارية، م ستن                                               وص نع اخليام! أو  أنك أمام قائد عسكري خيوض حراب  
                                               يتعق ب خصومه يف كل زاوية  خيتبئون  فيها، أو  كل                                       ومستخدما  فيها كافة األسلحة! بل  إنه

ل  ه  وترحاله   "                    حجر  أو  شجرة "غرقد  !                                                             خيتبئون  وراءها ... وأيب أن خيلع "الم ة احلرب" يف ح 
 
 !        اجلر ارة                                                        فالوي ل  كل  الوي ل ملن تعر ض  ملدفعي ته  الثقيلة، وجيوشه    
 
   !        الشم اء                                                  واي ل شقاء م ن سو لت  له نفسه مناطحة تلك الصخرة  
 

                 واحدا  يف مباغتة                                                                  اخلالصـــة: إنه منذ أن أمسك  "إبراهيم عوض" ابلقلم؛ مل  يتوقف يوما      
رجفني"! وقد جنح يف تعرية املستشرق                                         املاركسيني والعلمانيني، ودك  حصون األدعياء

 
                              و"امل
 
    

                                              الثالثة! كما رد  على الصهيوين "سام مشعون"، وقام  " األستاذ جبامعة ليون"چيل كورتيو
الفايكان السابق "بينتكت السادس" ودحض مزاعمه عن اإلسالم  بتفكيك خطاب اباب 

 دل  س                                                                  الدعي  "سيد القمين"، ورد  على خمازي أدونيس وتناقضاته، وفن د آراء                  ونبي ه! ورد  على
       امل
 
  

غباء "الغيطاين"  لساقط الرقيع "شريف الشوابشي"، وكشف عن"نصر أبو زيد"، وأفحم ا
خليفة، وتلميذه أمحد صبحي                                                        و"القعيد" وجهاالهتم ابلتاريخ واللغة، ورد  بقوة على رشاد

 !!منصور، وإخواهنم يف الرضاعة
 



صلحني، والك ت اب     
 
                احلق  احلق  أقول: إن  أ م ة  ت نج ب امل
 
وض"  اجملاهدين، أمثال "إبراهيم ع                                     

  .                                     ويقولون  مىت هو؟ قل عسى أن يكون قريبا ...                                      هلي  أ م ة خليقة ابلتمكني، وجديرة ابلنصر
 


