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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 تقدمي

 احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ هللا وعلى آلي وصحبي ومن واالى ...

بعػػد اهتهػػار احلػػرر البػػاردة وادكػػس اييتػػاد السػػوويف واهػػدحارىل وادػػرد  مريكػػا علػػى إ ػػر 
ذلػػس وقػػوة مهيموػػة علػػى اوتمػػق الػػدون وسػػقوط  و اهسػػتاف يتػػن حكػػم األمريكػػافل ومػػن   
سػػقوط الومػػاـ القمعػػغ اليفػػاعوا ، العػػراؽل واعػػان صػػيحات الدمقرطػػة الػػف عػػم صػػداًا بػػالد 

ل الػػدوتااورايت احلاومػػة ابسػػػم ال ػػرر ، بػػالدانل بػػػد ت  مريكػػا بدػػػرض ادلسػػلما اليػػـو ،  ػػػ
 قاوتهػػػػا ابلقػػػػوة ومػػػػن خػػػػالؿ إيامػػػػة همػػػػاـ دؽلقراطػػػػغ ، العػػػػراؽ ابليفعػػػػم وادلقػػػػاس الػػػػ   يال ػػػػم 
مصاحلها ومصاحل حليدتها إسرا يلل وجعلي ظلوذجػا  ػلتػ ب بػي ، سػا ر بلػداف الشػرؽ األوسػط  

ل و علوػػػػوا عػػػػن خيفػػػػط ومشػػػػاريق اػػػػدعو إىل وػػػػرض ومػػػػا صػػػػرح بػػػػ لس دًايوػػػػة وساسػػػػة  مريكػػػػا
سػػػمى )مشػػػروع الشػػػرؽ إصػػػالحات دؽلقراطيػػػة   علػػػى الشػػػرؽ األوسػػػطل وس ػػػر ر ذلػػػس يتػػػن م

 .األوسط الكبري(

ومػػػػن ؽلعػػػػن الومػػػػر ، ًػػػػ ى الػػػػدعوات والكػػػػم ادلشػػػػاريق األمريكيػػػػة يعلػػػػم علػػػػم اليقػػػػا  ف 
ػم مػػ م  وال هشػر العدالػػة ًػدوها لػيإ إزالػة الػػدوتااورايت واليف ػاة مػن بػػالدانل ويػ  ًو ن زرعػًو
م رعاة ايجراـ ايسرا يلغ وْحااي    واحلرايت احلقيقيةل وي  ًو

بل حقيقتها  هنػا زلػاوالت اي سػة مػن ًػ ى الدولػة اخلبيانػة و ذانءػا يطدػار جػ وة اجلهػاد 
ػػػار مػػػن خػػػالؿ ًػػػ ى ادلشػػػاريق بعػػػد  ف  واالستشػػػهاد ، ديػػػن ادلسػػػلما والػػػ   يسػػػموهي ابيًر

عا  من إمخادى وإبيفالي جبربوهتا ويوهتا العسػكرية وسسػاهدة  ذانءػا مػن طواعيػن وشلن وشال ذري
 احلكاـ ، بالدان على ذلس بكل ما  واوا من خبث ومكر و عدر وخياهة وإمكاانت... 

خصوصا  بعد ادر د ادلسلما ، التصػد  ذلػ ى الدولػة اخلبيانػة وسياسػاهتا علػى إ ػر يتػوؿ 
د و )سػػقوط الرايػػة احلمػػرار وارادػػاع الرايػػة اخلوػػرارل العػػدو اجلديػػد العػػاإ إىل همػػاـ القيفػػح الواحػػ

ـل واليػـو اعلػن  مريكػا عػن  5991لل رر( وما صر ح  ما عاـ حلػ  األطلسػغ ميفلػق عػاـ 
ً ا ادلشروع... وازامن ذلس مق إعالهنا عن إطالؽ يواة احلرة الدوا ية الػف سػتحاوؿ جاًػدة 

ا الشرؽ وال رر ال من خالؿ ارؾ حػرر ال ػرر لالسػالـ إل ار وإطدار انر الكراًية واحلقد ب
وادلسػػلما  و وػػبح جػػاح جػػرا م حليدػػتهم إسػػرا يل ورد احلقػػوؽ ادل تصػػبة إىل  ًلهػػال وإظلػػا مػػن 
خالؿ بث  قاوة احلرية   والدؽلقراطية واحملبة والتسامح وضلو ذلس من ادلصػيفلحات الػف ادسػر 

ادلسػلما واػدجيوهمل  وػا  مػوهم  هنػم يػادروف مػن ووقا دلصلحة ال رر الكاور واسخر لتخويث 
خالؿ بعض برامج العهر و والـ اجلوإ و قاوة الدعارة  ف ؽلحػوا جػرا مهم وجػرا م حلدػا هم ، 
ػا ، بػالدان وال زالػوا يسػاهدوهنا  إسرا يل وجرا م  ذانءم من اليفواعين والدوتااورايت الف زرعًو
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 وا  مػػوهم  هنػػم صػػاحل األمريكيػػة وايسػػرا يلية...ة ابدلبػػدعمهم ويرعوهنػػا تمػػايتهم مػػا دامػػن يا مػػ
يػػػادروف سانػػػل ًػػػ ى ادلخيفيفػػػات اخلبيانػػػة علػػػى إمخػػػاد جػػػ وة اجلهػػػاد ، صػػػدور ادلسػػػلما وإغلػػػاد 
إسػػػالـ )مػػػودرف( مػػػدجن موػػػزوع الوكهػػػة والدسػػػم بػػػال سلالػػػح وال  هيػػػارل رلػػػردا  مػػػن السػػػيوؼ 

 والعتاد.. 

َََْل اَّلله  ِإاله  َْف ي ػػِتمه ه ػػورَى  َولَػػْو َوػػرَِى اْلَكػػاِور وفَ ي رِيػػد وَف  َْف ي يْفِدو ػػوا ه ػػوَر اَّللهِ }  ِهْم َو ًِ  { َِأَوْػػػَوا
  .[23التوبة:]

يريدوهي إسالـ يواـ ،  حواف واشويفن ويقبل  ح ية لودف ويوسحق يتػن بسػاطري اػل 
سػالـ ،  بيح ويرعى مصاحلها وػلمغ حدودًال وخػابوا وخسػروا وػ هنم لػن غلػدوا مانػل ًػ ا اي

يػػػـو مػػػن األايـل ومػػػا عانػػػروا عليػػػي وحػػػالدوى وػلػػػاولوف جاًػػػدين اليفػػػي  وجهػػػي وازيوػػػي سسػػػاحيق 
 يػوؿ مػا عانػروا عليػي مػن ًػ ا الصػو  ، يصػور وابػل ؛ جتميلهم وجعلي ظلوذجا  إسالميا  معتػدال  

ػػػا و، ادل سسػػػات واجلمعيػػػات  و هقػػػرة والػػػرايض والػػػرابط وليبيػػػا واخللػػػيج والقػػػاًرة وعمػػػاف وعرًي
واألحػػػزار وادلوممػػػات والصػػػالوانت الػػػف صػػػوعها  ذانءػػػم ، بػػػالدان لػػػيإ إسػػػالما  بػػػل ًػػػو ردة 

 وودرا  وإشراوا .. 

ولقػػد بػػد ت اسػػريبات معػػاإ ًػػ ا ادلشػػروع األمريكػػغ مػػق زايرة ر ػػيإ وزرار ارويػػا رجػػح 
ـ وهشػػػرت صػػػحيدة )يػػػرت شػػػدق( ال:ويػػػة )معواًػػػا: 32/5/3002 ردوعػػػاف إىل واشػػػويفن ، 

ـ عػػرض الػػر يإ األمريكػػغ بػػوش علػػى رجػػح معػػاإ ًػػ ا ادلشػػروع 20/5/3002 الدجػػر( ،
الػ   ؽلتػد مػن ادل ػرر حػػن  هدوهيسػيا مػرورا  جبوػور آسػيا وآسػػيا الوسػيفى والقويػازل ويػد ابتػػد  
العػػػػرض علػػػػى ارويػػػػا لتتػػػػوىل الػػػػ:ويج لوموذجهػػػػا الػػػػدؽلقراطغ واعتػػػػداذلا الػػػػديرت   )تسػػػػح خػػػػرب 

مريكػػا و خو هتػػا يسػػرا يل( لدرجػػة  ف الػػر يإ األمريكػػغ ايػػ:ح الصػػحيدةل وادلقصػػود اهبيفاحهػػا أل
 ف ابػػػادر ارويػػػا إىل إرسػػػاؿ وعػػػاظ و  مػػػة إىل سلتلػػػ   ضلػػػار العػػػاإ ايسػػػالمغ ليتولػػػوا التبشػػػري   

 بوموذج االعتداؿ   ال:وغ ادليفبق ، ارويا. 

ا احملرر الر يإ للصحيدة ادل وورة وال   واف ضػمن الووػد ال صػحدغ ً ى األخبار ذوًر
ادلراوػػػػػق ألردوعػػػػػاف.. ومعلػػػػػـو  ف ارويػػػػػا حليػػػػػ  سللػػػػػا وو، ألمريكػػػػػا ، ادلويفقػػػػػةل واف ايدارة 
األمريكيػػػػة مقتوعػػػػة َأف الومػػػػوذج ال:وػػػػغ ًػػػػو األصػػػػلح للتيفبيػػػػق ، العػػػػاإ ايسػػػػالمغ واألجػػػػدر 
ابلتعمػيم ، الشػرؽ األوسػطل وػوف ًػ ا الومػوذج ذو مسػحة  و يػل مسػخة ديويػة ال اػ  ر علػى 

 لدولة ووال ها لل رر وإسرا يل.. علماهية ا
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واحلاصػػػل اليػػػـو ،  و اهسػػػتاف والعػػػراؽ والباوسػػػتاف واألهممػػػة العربيػػػة جعػػػار مػػػن بعػػػض 
التقلبػػػػات وادلوػػػػاورات وادلػػػػ امرات يتػػػػن مسػػػػمى ايصػػػػالحات ، رلػػػػاالت السياسػػػػة وايعػػػػالـ 

 وع. والتعليم ومواًجي وحقوؽ ادلر ة وحرايهتا ول ذلس يسري ضمن آواؽ ً ا ادلشر 

ػػػػي ومػػػػا يلوػػػػا إىل ضلػػػػر ايسػػػػالـ يمخػػػػاد جػػػػ وة اجلهػػػػاد والعػػػػزة  ووػػػػوف ًػػػػ ا ادلشػػػػروع موج 
  مر ال ؼلدى على ول من لي  ذانف  و عيواف. ؛ والكربايرل والتآمر على الصحوة ايسالمية

ويػػػد ذوػػػر مسػػػووؿ وبػػػري ، اخلارجيػػػة األمريكيػػػة  ف واشػػػويفن  مػػػل بتعػػػاوف  ورواب معهػػػا 
اسػػػعى ألف جتعػػػل ًػػػ ا ادلشػػػروع علػػػى عػػػرار معاًػػػدة ًلسػػػوكغ لعػػػاـ  لدػػػرض مشػػػروعهال و هنػػػا

ـ الػػػف وضػػػعن ألجػػػل هشػػػر احلػػػرايت ، اييتػػػاد السػػػوويف و ورواب الشػػػرييةل و ضػػػاؼ 5991
ادلسػػػووؿ األمريكػػػغ: )ًوػػػاؾ اعتقػػػاد َأف ًلسػػػوكغ سػػػاعلن ، جتميػػػق  ورواب معػػػا  ولعبػػػن دورا  

قػػة وػػ ف ًػػ ى الدكػػرة سػػتمزؽ جاذبيػػة مػػا   ػػاى مهمػػا  ، يزيػػق اييتػػاد السػػوويفل وبػػودإ اليفري
 ـ( خابوا وخسروا. 50/3/3002التيفرؼ ايسالمغ(  ى. )الدستور 

ْم ِإفه الهػػِ يَن َوَدػػر وا يػ ْوِدق ػػوَف  َْمػػَواذَل ْم لَِيص ػػَدوا َعػػْن َسػػِبيِل اَّللِه َوَسػػيػ ْوِدق وهَػَها   ه َاك ػػوف  َعلَػػْيهِ } 
 .[23ألهداؿ:] {الهِ يَن َوَدر وا ِإىَل َجَهوهَم ػل َْشر وفَ َحْسرَة    ه يػ ْ َلب وَف وَ 

وأحببػػن بػػا يػػد  ًػػػ ى األحػػداث والكػػم ادلشػػاريق  ف  وشػػػ  زيػػوؼ  شػػهر مبػػػاد  
م ادلوحلػػةل وسػػأاكلم  القػػـو اذلدامػػة وموػػاًجهم ادلوحروػػة وحػػرايهتم الكاذبػػة ومشػػاريعهم و وكػػاًر

دار ديووػا ، زلػػاوالت اي سػػة للويػػل مػػن ضػمن ذلػػس علػػى  شػػهر ادلسػا ل الػػف ييفػػويفن حوذلػػا  عػػ
 .{َحَسدا  ِمْن ِعْوِد  َهْػد ِسِهمْ }بعض شرا ق ديووا العميم.. 

وها  ى يرهي الوعل  وواطح صخرة يوما  ليًو ا و ًو  وما ضًر
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 الدميقراطية بدعة العصر
عػن الدؽلقراطية ًغ بدعة العصر الػف اهبهػر ءػا وانػري مػن  بوػار جلػداوا اجلهػاؿ ادلتعػاما 

زلاسن شريعتوا ال رارل ادلودحرين  ماـ ءرج احلياة ال ربية الزا دة ادلتلقدػا لقشػور الكػم احلوػارة 
ػػػػػال يريػػػػػد  سػػػػػيادًم اليػػػػػـو ورضػػػػػها علػػػػػى بػػػػػالد ادلسػػػػػلما ورضػػػػػا  سقػػػػػاس خػػػػػاص  ػػػػػا وجبًر بعجًر

 .ومواصدات زلددة ستعرؼ معادلها ويما َا

م ديػػن ايسػػالـ وملػػة التوحيػػد  ف ومعلػػـو عوػػد وػػل مػػن يعػػرؼ حقيقػػة الدؽلقراطيػػة ويدهػػ 
الدؽلقراطيػػة ديػػن ودػػر  ال ؽلػػن إىل ايسػػالـ بصػػلة بػػل يوايوػػي ويعارضػػي ويوػػادىل ويػػد بيوػػن 
ذلػػس ووصػػلتي ، رسػػالف )الدؽلقراطيػػة ديػػن... ومػػن يبت ػػغ عػػري ايسػػالـ ديوػػا ولػػن يقبػػل موػػي(ل 

حقيقػػة الدؽلقراطيػػة  وعوػػدما وتبػػن ًػػ ى الرسػػالة واخػػ:ت ذلػػا ًػػ ا العوػػواف ووػػن  يصػػد يتديػػدا  
و صلها ال   يقـو على رد سػليفة التشػريق ادليفلقػة للوػاس ال لػرر الوػاسل وبيوػن  ف ًػ ا ودػر 
ا اوػادلا  بواح وشرؾ صراح ال ػلػل دلػن شػم را حػة التوحيػد  ف يوتهجػي ووشػدن شػبي ادلمػًو

هػػػػري اخللػػػػق عػػػػن الدؽلقراطيػػػػة ادللبسػػػػا احلػػػػق ابلباطػػػػل والشػػػػورب ابلدؽلقراطيػػػػةل السػػػػاعا إىل ايف
والبالد ابلوجاسةل احلادلا بتحكيم شػرع هللا مػن خػالؿ الكدػر وبواسػيفة ايشػراؾل ادلسػتدتحا 
و يدػػتهم الكدريػػة وهيػػابتهم الشػػروية ابلقسػػم ابهلل العمػػيم علػػى احػػ:اـ الكدػػر البػػواح وايخػػالص 

   (.، الوالر ألعدار هللا   ويزيد بعوهم على ذلس سدها  )وذلس ، طاعة هللا ورسولي
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 اإلسالم والديكتاتورية
 ومصادرة احلقوق وقمع احلرايت 

وإ  مشػػػر ، حػػػر   -يػػػـو  عػػػرت ويهػػػا علػػػى الدؽلقراطيػػػة-إ  اوػػػاوؿ ، رسػػػالف ادلػػػ وورة 
عليهػػا ألجػػل مػػا يقصػػدى بعػػض مػػن يوػػاد  ءػػا  و ييفالػػح بتحقيقهػػا علػػى  هنػػا الشػػغر ادلقابػػل 

وػػػواى واحلػػػرايت وإًػػػدار حقػػػوؽ ايهسػػػاف وامتهػػػاف  للديكتااوريػػػة  و التسػػػلط والقمػػػق واكمػػػيم األ
ورامتػػػػػيل ومػػػػػا ًػػػػػو ادلعػػػػػر الػػػػػدارج اليػػػػػـو للدؽلقراطيػػػػػة وادلسػػػػػتعمل عوػػػػػد وانػػػػػري مػػػػػن العامػػػػػة بػػػػػل 
وادلانقدػػا... ولػػ لس سػػأاواوؿ ، ًػػ ى األوراؽ بيػػاف زيػػ  الدؽلقراطيػػة ووػػ ر دعاهتػػا ادلػػروجا 

د وتبتػػػي مػػػن يبػػػل حػػػوؿ حقيقتهػػػا ذلػػػا علػػػى ًػػػ ا ادلعػػػر الػػػدارجل وذلػػػس اسػػػتكماال  دلػػػا ووػػػن يػػػ
 م عوهال واستعالر ديوهم عليها.و صلهال وسأبا مق ذلس است وار ادلسلما إبسالمه

وإف مػػن انولػػة القػػوؿ بػػا يػػد   ورايػػغ ًػػ ى  ف  وضػػح  هػػي ال يوجػػد إهسػػاف عايػػل يقػػدـ 
القمػػػق والكبػػػن واكمػػػيم األوػػػواى وإًػػػدار ورامػػػة ايهسػػػاف وحقويػػػي  و ؼلتػػػار ذلػػػس علػػػى العػػػدؿ 

ػػػا مػػػن ادلبػػػاد  ادلستحسػػػوة عوػػػد جيػػػق العقػػػالر وكيػػػ  إذا وػػػاف ًػػػ ا ؛ واحلريػػػة والكرامػػػة وضلًو
ايهساف يدين بدين عميم وايسالـ ال   َمر ابلعػدؿ وايحسػافل والػ   بعػث رسػولي رْحػة 
دايػػة للوػػاس  جعػػال ولػػيإ مػػن ديػػن عل ػػم  بوػػارى الػػربارة مػػن الملػػم والمػػادلا  للعػػادلا وهػػورا ًو

ليفواعيػن ادلتجػربين واألرابر ادلعبػػودة مػن دوف هللا وػدين ايسػػالـ الػ   جعػل ذلػػس والكدػر اب
 من  صل التوحيد وشيفر شهادة ال إلي إال هللا ومن  و ق عراى الو قى.. 

مػريإ ]وإذا واهن  قاوة الوصارب الديوية اقوؿ: ) عيفوا مػا لقيصػر لقيصػر ومػا هلل هلل( 
)ابرووا العويكم.. من ضربس على خدؾ وػأعرض  إيرارا  ومداًوة لليف ياف  واقوؿ [53/59

لػػي ارخػػر  يوػػا ل ومػػن  خػػ  ردارؾ وػػال يوعػػي  وبػػس  يوػػا .. ومػػن  خػػ  الػػ   لػػس وػػال ايفالبػػي( 
وػػل ذلػػس استسػػالما  للملػػم ولالسػػتبداد. ولػػ لس ويدػػن    [25 - 39سلتصػػرا  مػػن  3لويػػا ]

 ف ؼلرجػػػػػوا علػػػػػى  وويسػػػػػتهم مػػػػػق اليف يػػػػػافل واحتػػػػػاجوا  ف ؼلرجػػػػػوا علػػػػػى ديػػػػػوهم احملػػػػػر ؼ يبػػػػػل
 الديكتااورية واليف ياف. 

دمػي لليف يػاف بػل ؛  ما ، ايسالـ وليإ من وتار وػالقرآف العمػيم ، زلاربتػي للملػم ًو
 ومساوااي للماإ و هصارى ، اخليفيوة والعقوبة وادلصري... 

َػػػا َوػػػاه وا َخػػػاِطِواَ }إيػػػر  معػػػغ إف شػػػون:  اَمػػػاَف َوج و وَدعل  لقصػػػا: مػػػن ا] {ِإفه ِوْرَعػػػْوَف َوًَ
ْم ِ، الْػػػػَيمِ  وَػػػاْهم ْر َوْيػػػَ  َوػػػاَف َعاِيبَػػػػة  }وايػػػر  يولػػػي اعػػػػاىل:  [2اريػػػة   ً وََأَخػػػْ اَنى  َوج و ػػػوَدى  وَػوَػبَػػػْ اَن
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ـ  يَػْوَمػػػػي  يػَػػػػْوـَ اْلِقَياَمػػػػِة }ويولػػػػي:  [20القصػػػػا:] {المهػػػػاِلِماَ  َوَمػػػػا  َْمػػػػر  ِوْرَعػػػػْوَف ِبَرِشػػػػيَد ْ يَػْقػػػػد 
ً م  الوهارَ   . {َوبِْوَإ اْلِوْرد  اْلَمْور ود   وََأْوَرَد

م بػػػل يػػػد ذـ الشػػػعور الػػػف اصػػػدق لليف يػػػاف واتابعػػػي  وإ يكتػػػ  بػػػ ـ اليف ػػػاة و هصػػػاًر
. ومػا مػن يصػة [12الزخػرؼ:] {وَاْسَتَخ ه يَػْوَمػي  وََأطَػاع وى  ِإهػهه ػْم َوػاه وا يَػْومػا  وَاِسػِقاَ }وقاؿ: 

ػػا مػػن  وذلػػا إىل إعػػراؽ اكػػررت ، القػػرآف وقصػػة اليفاعيػػة ورعػػوف واستوػػعاوي  لقػػـو موسػػى بعرًب
 ورعوف وجوودى وورا ة القـو ال ين واهوا يستوعدوف مشارؽ األرض وم ارءا.. 

 ما ارايت القرآهيػة احلا ػة علػى يتػاؿ   مػة الكدػر والصػادين عػن سػبيل هللا ادلستوػعدا 
 لعباد هللا وكانرية.. 

ػػَة اْلك ْدػػِر َوِإْف َهَكان ػػوا  ؽَْلَػػاهَػه ْم ِمػػْن بػَ }إيػػر  موهػػا  ْم َوطََعو ػػوا ِ، ِديػػِوك ْم وَػَقػػااِل وا  َ ِمه ًِ ْعػػِد َعْهػػِد
تَػه وفَ  َوَمػا َلك ػْم ال اػ َقػااِل وَف ِ، َسػِبيِل }ويولي اعػاىل:  [53التوبة:] {ِإهػهه ْم ال  ؽَْلَاَف ذَل ْم َلَعلهه ْم يَػوػْ

ػػػِ ِى اْلَقْريَػػػِة اَّللِه َواْلم ْسَتْوػػَعِدَا ِمػػػَن الر َِجػػػاِؿ َوالوِ َسػػػاِر َوا ًَ ْلِولْػػػَداِف الهػػػِ يَن يَػق ول ػػػوَف َربػهوَػػػا َ ْخرِْجوَػػػا ِمػػػْن 
ل َهػػا َواْجَعػػْل لَوَػػا ِمػػْن لَػػد ْهَس َولِي ػػا  َواْجَعػػْل لَوَػػا ِمػػْن لَػػد ْهَس َهِصػػريا   ًْ وعػػري  [91الوسػػار:] {المهػػاإِِ َ 

 ذلس.. 

عػػة ، ادلعصػػية  و الملػػمل  مػػا األحاديػػث الوبويػػة الصػػحيحة ، إهكػػار ادلوكػػر وعػػدـ اليفا
والتحػػ ير مػػن الػػدخوؿ علػػى الملمػػة وإعػػاهتهم علػػى  لمهػػم  و اصػػديقهم بكػػ ءمل و حاديػػث 
موػػازعتهم واخلػػروج علػػيهم ويتػػاذلم إف ًػػم   هػػروا الكدػػر البػػواح وكانػػرية معلومػػة ال يتسػػق ادلقػػاـ 

 لسردًا ولسن ًوا ، صدد استقصا ها.. 

بوا على الدؽلقراطيػة إ اكػن ولػن اكػوف ، يػـو الف ًغ حر ؛ ومن   و ف حرر ايسالـ
من األايـ  و ، حاؿ من األحواؿ اكريسا  للديكتااورية  و اختيػارا  للقمػق  و وبتػا  للحػرايت  و 

 مصادرة حلقوؽ ايهساف وما ػلسح وانري من األعرار  و وما يدعغ وانري من ادل رضا.. 

ـ العميمػة ومػا سػيفرى  بوػا ى مػن ويمهر ذلس ويتوح جبالر من الومر ، مباد  ايسػال
صدحات مشرية وضارة ايفبيقا  لتلس ادلباد  العميمة وادلانل السػامية عػرب التػاري .. ابتػدار مػن 
األمانلػػة العميمػػة ادلعلومػػة لكػػل  حػػد ، العصػػور الراشػػدة واألايـ ال ًبيػػة حلكػػم ايسػػالـ والػػف 

 يتمانل ويستدؿ ويستوغر ءا العدو يبل الصديق.. 

ال   واهن ويي  ورواب اسبح ،  الـ دامػإ ويهػر وإييفػاع  ػاإ ومصػادرة  ودغ الوين
وػاف الرجػل ييفلػح القصػاص مػن خػري البشػر مػن  وسحق للوسار واستعباد للدقرار.. للحرايت

ا لي ، بيفوي ليعد ؿ مويدي ، ص  اجليش ايسالمغل ومػا يكػوف مػن هػإ هللا إال  ف  ووزَة ووًز
يوهػػػاؿ اجلوػػػد  علػػػى بيفوػػي اقبػػػيال  وإجػػػالال  ذلػػػ ى العدالػػػة يكشػػ  لػػػي عػػػن بيفوػػػي ليقػػتا موػػػيل و
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الوبويػػػة العميمػػػة.. ووػػػاف الرجػػػل يراجػػػق هبيػػػي ، موػػػزؿ هزلػػػي ، احلػػػرر و، خيفػػػة وضػػػعها ووػػػاف 
م ، األمر وما  مرى ربي بل واف يشاور هسارى وما وعػل ، صػلح احلديبيػة مػق  ـ  هبيهم يشاوًر

 سلمة.. 

ل طبقػػوى بعػػد ووااػػي مػػق خلدا ػػي ووالاػػي َأروع الصػػور.. وهػػ ا ومػػا اعل مػػوى مػػن هبػػيهم م
الصػػػديق اخلليدػػػة األوؿ يقػػػوؿ عوػػػد اوليػػػي اخلالوػػػة: ) عيوػػػو  مػػػا  طعػػػن هللا وػػػيكم وػػػ ذا عصػػػيتي 

 وقومو (.

وذاؾ رجل يقوؿ للخليدة الانا : )وهللا اي ابن اخليفار لو ر يوا ويس اعوجاجػا  لقوموػاى  
 بسيوووا(.

ر ة اعػػ:ض علػػى خيفػػار  مػػري ادلػػ موا الػػ   اػػدؾ جحاوػػل جيوشػػي مشػػارؽ والػػس امػػ 
األرض وم ارءػػال ومػػػا دامػػػن اسػػتدؿ ، اع:اضػػػها  يػػػة مػػن القػػػرآف وكالمهػػػا دوف  د  شػػػس 
سيقدـ على والـ اخلليدة وعريى وسيقوؿ اخلليدة:  عػا  وطاعػة ألمػر هللال  صػابن امػر ة و خيفػأ 

 عمر. 

لػػإ اخلليدػػة رل لسػػا  يوػػا يا  واحػػدا  مػػق يهػػود  لػػيحكم بيوهمػػا ابلعػػدؿ. وذاؾ ياضػػغ غل 
وَا رسوؿ وسرب يسأؿ عن اخلليدة ويجدى متوسدا  هعليي يتن طللة بال حرس ويقوؿ مقالتػي 

 الف ذًبن مانال : )عدلن وأمون وومن(. 

إىل عػػػػري ذلػػػػس مػػػػن األمانلػػػػة ادلشػػػػرية الوضػػػػارة الكانػػػػرية ، عصػػػػور اخلالوػػػػة األوىلل ولػػػػن 
غ لعممتها  يرر عود  عدا وا إىل ادلاناليػة واخليػاؿ  س:سل ، ات بعها وهغ معلومة لكل  حد ًو

 ال   ال ؽلكن ايفبيقي.. 

ا..  وإذا طػػػأطووا ر وسػػػهم  مػػػاـ ًػػػ ى األمانلػػػة واستصػػػعبوا ايفبيقهػػػا وعجػػػزوا عػػػن اصػػػوًر
  حلواًم على  مانلة  خرب ابتعدان ءا عن عصور اخلالوة ال ًبية.. 

مسػػلم مػػن يػػادة القػػرف السػػادس اذلجػػر  عوػػدى مػػن الػػ:ؼ خػػ  علػػى سػػبيل ادلانػػاؿ يا ػػد 
والتقصري واألخيفار ما عودى ومق ذلس وألهي يصدر عن ذات ادلشػكاة الوبويػة الػف وػاف يصػدر 
عوها من يبلي حا واهوا يستحوروف وصااي الرسػوؿ وخلدا ػي للمقػاالا َأف يووػوا ابلعهػود وال 

ا   و شػػػػيخا   و امػػػػر ة  و طدػػػػال   و  جػػػػريا  مػػػػن عػػػػري ي ػػػػدروا وال ؽلانلػػػػوا ابألعػػػػدار وال يقتلػػػػوا راًبػػػػ
 .ادلقاالا

 يػػػوؿ: ألهػػػي يصػػػدر عػػػػن ًػػػ ى ادلشػػػكاة لقػػػن الػػػػدهيا ولهػػػا دروسػػػا  ال اوسػػػى ، العدالػػػػة 
والرْحػػة وآدار ادلوتصػػر ادلسػػلم وسياسػػتي مػػق  عدا ػػي احملػػاربا حػػا يوػػدحروف  مػػاـ جحاولػػي.. 
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رجػػػػاؿ والوسػػػػار واألطدػػػػاؿ ادللتجوػػػػا إىل وبيومػػػػا خاضػػػػن خيػػػػوؿ الصػػػػليبيا ، دمػػػػار وجانػػػػث ال
سػػاحات ادلسػػجد األيصػػى الػػ   يتػػل ويػػي  وانػػر مػػن سػػبعا  لدػػا  مػػن السػػكاف ومػػا يػػ ور ابػػن 

وإ يسػػلم مػػن  [اتريػػ  القػدس لعػػارؼ العػارؼ]األ ػري وعػػريى مػن ادلػػ رخا واسػعا  لدػػا  تسػح 
م حػػػن الكهوػػػة الوصػػػارب األر ػػػوذوإ الػػػ ين احتمػػػوا ابدلسػػػجد األي صػػػى مػػػق ادلسػػػػلما رلػػػازًر

ًجريػة حػن  ف ادلػ رخا  293و توا معهمل ً ى اوازر الدميعػة يػن ، يػـو واحػد ، عػاـ 
الوصػارب  مانػػاؿ )ولػيم الصػػور ( امشػأزوا مػػن اصػػوير مػا حػػدث مػن رلػػازر وميعػة ، ذلػػس اليػػـو 
يػػػح..   اػػػراًم يقدػػػوف موبهػػػرين  مػػػاـ مويػػػ  القا ػػػد صػػػالح الػػػدين عوػػػدما دحػػػر جيػػػوش  الًر

ًجريػػة وويػػ  خيفيبػػا  ػلمػػد هللا علػػى ذلػػس  122يبيا ودخػػل القػػدس وايتػػا   ػػاورا  سػػوة الصػػل
الدػػتح العمػػيم ويػػ ور الصػػليبيا احملصػػورين وادلستسػػلما سػػا وعلػػي آابرًػػم ابدلسػػلما يبػػل يرابػػة 
التسعا سوةل الشغر ال   جعل الكانري موهم يدكػروف ابالهتحػار اجلمػاعغ خووػا  مػن االهتقػاـ 

 يتويعوهي جتاى سلوؾ آاب هم الدمو  الدميق ال   إ يوسوى بعد...  ادلريق ال  

وما واف من ذلس القا د ادلسػلم إال  ف يػاـ إبصػدار عدػو عػاـ عػوهم مسػتهداي  ، ذلػس 
سػػا وعلػػي رسػػولي الكػػرف م يػػـو وػػتح مكػػة ويػػاؿ للمشػػروا الػػ ين آذوى ويػػاالوى   اذًبػػوا وػػأهتم 

ا اقػػر عػػا وػػل  اليفلقػػار   ًػػ ى ًػػغ احلوػػارة احلقيقيػػة وادلبػػاد  العميمػػة والقػػيم ،   ػػى صػػوًر
ػػا الػػ   ال يقػػدر علػػى ردى  و مقاومتػػي  جهػػا وهوًر موصػػ  واعمػػغ بػػل ادقػػأ عػػا وػػل معاهػػد بًو

  حد. 

وال ماهق عود  من  ف  اوزؿ ، ضرر األمانلة مػق  عػدا وا  وانػر مػن ذلػسل وػأردًم إىل 
سالمغ وهتلهل  وضاع الدولػة وضػع  ديػن سػالطيوهال ومػق  مانلة من  ايـ شيخوخة احلكم اي

ذلػػػػػس ومػػػػػا داـ ادلقااػػػػػل  و القا ػػػػػد  و العػػػػػاإ  و احلػػػػػاوم يستوػػػػػغر سبػػػػػاد  ايسػػػػػالـ العميمػػػػػة 
 وسيورر على الدواـ و،    العصور  روع  مانلة العدالة.
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 حقوق األقليات بني اإلسالم والغرب
ي ، مقابل عدر األوروبيا وهقوهم السػريق و ذا اكلموا عن األيليات واضيفهادًال و ه

لعهػػػودًم وعقػػػودًم الػػػف وػػػاهوا يربموهنػػػا مػػػق األيليػػػات ادلسػػػلمة الػػػ ين سػػػقيفن والايهتػػػم يتػػػن 
 يػػد  االسػػباف بػػا يػػد  سػػقوط األهػػدلإل و، مقابػػل إابدة  ولوػػس ادلسػػلما وإوػػراًهم علػػى 

م با ذلس  و ادلوت ، زلاوم التدتيش  ا... ا يري ديوهم  و ختيرًي  ، عرانطة وعرًي

دعوػػا مػػن وػػ:ات اترؼلهػػم ال ًبيػػة الػػف إ اشػػهد صػػورة  -، مقابػػل ذلػػس وػػ ف ادلسػػلما 
مػػػن صػػػور إوػػػراى عػػػري ادلسػػػلما علػػػى ايسػػػالـ بػػػل واهػػػن الدولػػػة اتكدػػػل تمػػػايتهم ورعػػػايتهم 
د وحدػػح حقػػويهمل عمػػال  ابلوصػػوص الشػػرعية الكانػػرية الػػف  مػػر َأدار األمػػاانت والووػػار ابلعهػػو 

وحػػػا اعجػػػز الدولػػػة ، بعػػػض ؛ والعقػػػود واألحاديػػػث الػػػف اتوعػػػد مػػػن آذب ذميػػػا   و مسػػػتأموا  
 طراوها ووالايهتا عن ْحػايتهم اػرد علػيهم جػزيتهم..  يػوؿ دعػس مػن الػس العصػور واعػاؿ معػغ 
إىل اخلالوػػة ، شػػيخوختها حيػػث واهػػن األيليػػات عػػري ادلسػػلمة مػػن األرمػػن والػػرـو واليهػػود ، 

احلكم العانما  اتصل مق  عدار الدولة ادلسلمة واكيد ذلا ادلكا د واانػري القاليػل  اسيفوبوؿ إابف
وادلشػػاول شلػػا  عوػػح السػػليفاف سػػليم األوؿ وأصػػدر يػػرارا  إبجبػػار ًػػ ى األيليػػات علػػى اعتوػػاؽ 
ػػل  يػػرى عليػػي العلمػػار.. إف التػػاري  ؼلػػربان  ف  الػػدين ايسػػالمغل وهػػل رضػػغ بػػ لس ادلسػػلموف ًو

عليي ذلس  شد ايهكار وموهم شي  ايسػالـ )زمبيلػغ علػغ جػاؿ( الػ   سػارى العلمار  هكروا 
ػػػػرع إذ ال إوػػػػراى ،  ذلػػػػس جػػػػدا  وواجػػػػي السػػػػليفاف بقولػػػػي: ) يهػػػػا السػػػػليفاف إف ًػػػػ ا سلػػػػال  للش 
الػػػدينل وإف جػػػدوم ت الدػػػااح عوػػػدما وػػػتح اسػػػيفوبوؿ اابػػػق الشػػػرع ايسػػػالمغ ولػػػم يكػػػرى  حػػػدا  

ميػق علػى عقيػدهتم وعليػس إبابػاع الشػرع احلويػ  واابػاع عهػد على اعتواؽ ايسػالـ بػل  مػن اجل
دد خبلق السػليفاف إف ًػو  صػر علػى يػرارى.. ولكػن السػليفاف الػ   وػاف  جدوم ت الدااح( ًو

 ػلـ: العلمار استجار لي وارؾ لأليليات عري ادلسلمة ديوها وعقيدهتا.. 

لػػػػػي ،  رض  راد  ويصػػػػػة السػػػػػليفاف سػػػػػليماف القػػػػػاهو  مػػػػػق يهػػػػػود   ل  ف يبيػػػػػق ووخػػػػػا  
السليفاف إيامة مسجد جامق عليهال صورة مشرية من ذلسل ومق إصرار اليهػود  علػى رووػي 
البيق ذًح السليفاف إىل ووخ اليهود  يرجوى ويس:ضػيي ويعػرض عليػي  ضػعاوا  موػاعدة لػانمن  
ػػو القػػادر  ووخػػيل وذًػػل اليهػػود  دلشػػهد السػػليفاف يرجػػوى ويس:ضػػيي ألجػػل بيػػق الكػػوخ.. ًو

ى مػػن الدولػػة ولهػػال وواوػػق علػػى البيػػق ويػػاـ مسػػجد السػػليفاف سػػليماف القػػاهو  علػػى علػػى طػػرد
 الس البقعة بعد اس:ضار ومواوقة ذلس اليهود    

رمهػػػا وهتلهلهػػال و مانالػػي وهللا وانػػػري   يػػوؿ ًػػ ا حػػدث ، شػػػيخوخة الدولػػة ايسػػالمية ًو
الدولػة ادلسػلمة والػ   ولسن ًوا ، صدد اتبعي واستقصا ي. وموي اعرؼ  ف وار األيليػات ، 

ييفويفن  حياان  عليي  عدار ايسالـ إظلا يعػزؼ عليػي وييفػرر ذلػا  صػحار ادلػآرر اخلبيانػة الػ ين 
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يسػػػعوف ، احلقيقػػػة إىل سػػػييفرة الػػػس األيليػػػات الػػػف اػػػواوقهم واقػػػارءم ، الػػػدين علػػػى مقاليػػػد 
 احلكم ، بالد ادلسلما.. 

ألمػن واألمػاف علػى شلتلكػاهتم وعبػاداهتم وأهن ارب  ف اليهود والوصارب واهوا يوعموف اب
وووا سػهم و هدسػهم وذراريهػم ،  ػػل دولػة ايسػالـل وإ يكوهػوا يكلدػػوف الػدواع عػن الدولػػة  و 
يػػدة اػػدوق ابلسػػوة مػػرة ووػػاف   غلوػػدوف جتويػػدا  إجبػػاراي  بػػل اتحمػػل الدولػػة ْحػػايتهم مقابػػل جزيػػة ًز

هم.. ويردوهنػػا علػػيهم ، حػػاؿ عجػػز وانػػري مػػن اخللدػػار والػػوالة يسػػقيفوهنا عمػػن وػػرب وعجػػز مػػو
َهػػاو م  اَّلله  َعػػِن الهػػِ يَن َإْ }الدولػػة عػػن ْحػػايتهم و ميػػوهم.. وػػل ذلػػس عمػػال  بقولػػي اعػػاىل:  ال يَػوػْ

ػػػػػػػ َ ػلِ  ْم َواػ ْقِسػػػػػػػيف وا إِلَػػػػػػػْيِهْم ِإفه اَّلله ػػػػػػػْم  َْف اَػبَػػػػػػػػَروً  ػػػػػػػوو ْم ِمػػػػػػػْن ِداَيرِو  يِن َوَإْ ؼل ْرِج  َح يػ َقػػػػػػػااِل وو ْم ِ، الػػػػػػػدِ 
.. وعمػػال  بوصػػية رسػػوؿ هللا م ،  ًػػل ال مػػة وادلعاًػػدين الػػ ين [2ادلمتحوػػة:] {اْلم ْقِسػػيِفاَ 

ػلدمػػوف عهػػودًم ويلزمػػوف حػػدودًم وػػال يعتػػدوف علػػى ايسػػالـ و ًلػػي..  ليسػػن عوػػبة عمػػر 
يلػػن اهتصػػػارا  ومقالتػػي الػػف ذًبػػن مػػانال : )مػػػن اسػػتعبدل الوػػاس ويػػد ولػػػدهتم  مهػػاهتم  حػػرارا ( ي

 لقبيفغ من مصر ضربي ابن للوان ًواؾ  

لن  اكل  ًوا إ بات  ف األيليات عري ادلسلمة واهػن يتمػى ،  ػل الدولػة ايسػالمية 
و هنػػم ذايػػوا مػػن األمػػن واألمػػاف ،  ػػل عػػدؿ ايسػػالـ مػػاإ ؛ ابلصػػوف واألمػػاف مػػا دامػػوا وػػ لس

ًح إىل  بعػػد مػػن ذلػػس وػػأيرر  هنػػم  ألهػػرت سػػأذ؛ يػػ ويوى يتػػن حكػػم  بوػػار جلػػدهتم و ًػػل ملػػتهم
م ابدلسػػلما واعػػديهم علػػى  وػػاهوا يعػػاملوف ابلعػػدؿ وادلعػػروؼ وايحسػػاف حػػن ، حػػاؿ عػػدًر

 ايسالـ و ًلي.. 

ػػو ميفعػػوف علػػى  ولػػيإ  دؿ علػػى ذلػػس مػػن مػػ امرة يتػػل اخلليدػػة الدػػاروؽ واعاملػػي   ًو
إذ يكػػاد ادل رخػػوف غلمعػػوف علػػى  ف وػػراش ادلػػوت معهػػال واعػػاطغ ادلسػػلما بعػػد مواػػي معهػػا.. 

القاال  اب ل ل ة اووسغ ما ًو إال مود  ذل ى ادل امرةل بيومػا وػاف يقػ  خلدػي ويشػاروي وػل مػن 
الػػػ   وػػػاف حاومػػػا  وارسػػػيا  علػػػى األًػػػواز و سػػػر    موػػػي الدػػػاروؽ وعػػػاش ، ادلديوػػػة  -اذلرمػػػزاف 

بن عوؼ السكا ذا الر سا الػ    وجديوة الوصرا ل ويد ر ب عبد الرْحن –و  هرا  ايسالـ 
يتل بي عمر يبيل يـو واحػد مػق اذلرمػزاف وجديوػة وسػأذلما عوهػا وقػاال: هقيفػق ءػا اللحػم وػ ان ال 
ظلػػػإ اللحػػػمل ور ب عبػػػد الػػػرْحن بػػػن    بكػػػر الانال ػػػة يتحػػػد وف خديػػػة يبػػػل مقتػػػل عمػػػرل ودلػػػا 

و رد وعػػل الدػػاروؽ يػػـو واجػػأًم يػػاموا ويووػػا  وسػػقط مػػوهم اخلوجػػر ذااػػيل ومػػق ًػػ ا ولػػي ومػػا ًػػ
؛ طعػػن  لقػػد يػػاؿ ولمتػػي الػػف إ يوسػػها لػػي التػػاري : )إف عشػػن وػػاألمر ن وإف مػػن والقصػػاص

رجػػػػل برجػػػػل(.. هللا  وػػػػرب رجػػػػل برجػػػػلل اخلليدػػػػة الدػػػػاروؽ ومػػػػق وضػػػػوح ادلػػػػ امرة ال يرضػػػػى مػػػػن 
بػن  القصاص إال رجل برجل   ودلا اثر ابوي عبيد هللا بن عمػر بسػبح مػا  عػي مػن عبػد الػرْحن

   بكػػر وقتػػل ر س ادلػػ امرة اذلرمػػزاف   يتػػل هصػػريى جديوػػةل مػػا وػػاف مػػن الصػػحابة إال  ف  هكػػروا 
م اخلليدػػػػة عانمػػػػاف ، إيامػػػػة القصػػػػاص عليػػػػي ووهػػػػي يتػػػػل  عليػػػػي ويػػػػاموا ابعتقالػػػػي وحبسػػػػي وشػػػػاوًر
ؿ ادلتآمرين دوف زلاومة ذلػمل   دعػا القمػاذابف ابػن اذلرمػزاف وأمكوػي مػن عبيػد هللا بػن عمػر ويػا
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لي: اي برت ًػ ا يااػل  بيػس واذًػح وايتلػيل يقػوؿ القمػاذابف: وخرجػن بػي ومػا ، األرض  حػد 
إال معغل إال  هنم ييفلبوف إن ويي. وقلن:  ن يتلي  يالو: هعمل وسب وا عبيػد هللا. وقلػن  ولكػم 

ر وس   ف يوعػوى  يػالوا: الل وسػػبوى. و:وػي هلل وذلػمل وػػاحتملو  وػوهللا مػا بل ػػن موػزن إال علػػى
 الرجاؿ و ودهم.   دوق عانماف دية من يتل من مالي. ول ذلس رعم  هور ادل امرة.. 

ً ا ًو ديووا العميم ًو ى عيوة من عدالتػي مػق األيليػات ،  ػل دولتػي وسػليفاهيل ويػد 
 اقدمن  مانلة من ذلس من شيخوخة الدولة  يوا .. 

احلػرر والسػلم مػق األيليػات بػل  وارف ولولتدن يليال  إىل  عدار ايسالـ وسلووياهتم ،
ػػا يػـو واهػػن اسػػقط بالدًػػم ،  يػد   ولوػػس األعػػدار  و يتسػػليفوف  والشػعور ادلسػػلمة  و عرًي

 عليها.. 

اقػػدمن بعػػض  واعيػػل الصػػليبيا ، بيػػن ادلقػػدس إ ػػر سػػقوطها ،  يػػديهم ومػػا يػػابلهم 
اؿ وخوػػػوا ، صػػػالح الػػػدين بػػػي مػػػن العدػػػو والتسػػػامح يػػػـو وتحهػػػال ولػػػو اويدوػػػا عوػػػد ًػػػ ا ادلانػػػ

اداصػػػيلي لكدػػػى.. لكػػػرت سػػػأيتوؿ إىل عػػػريى سلاوػػػة السػػػآمة مػػػن التكػػػرار ولسػػػن موػػػيفرا  لػػػي ألف 
األمانلة ال اكاد يتصػى..  مػل مػانال  مػا وعلػي الوصػارب يػـو سػقيفن صػقلية َأيػديهمل إذ ابدروا 
 وال  إىل يتويػػػل مسػػػاجدًا جيعػػػا  إىل ووػػػا إ  و إسػػػيفبالت للخيػػػوؿل ودمػػػرت يػػػرب ادلسػػػلما  

ملػػػةل وإذا وػػػاف ادلسػػػلموف َخػػػ وف مػػػن الوصػػػارب ال مػػػة جزيػػػة دلػػػرة واحػػػدة ، السػػػوة مقابػػػل وا
م عن ذلسل و ف التاري  ؼلػربان ًوػا  ف الوصػارب  رعمػوا  ْحايتهم ويردوهنا عليهم ، حاؿ عجًز
ادلسػػلما بعػػد مصػػادرة شلتلكػػاهتم و راضػػيهم واػػدمري يػػراًم وذبػػح طا دػػة مػػوهم واسػػتعباد طا دػػة 

 رعمػػوا مػػن ابقػػى مػػوهم علػػى دوػػق اجلزيػػة مػػراا ؛ ًم للعمػػل ،  راضػػغ الوصػػارب خػػرب واسػػخري 
، العاـ.. واعرض وانري مػوهم لػالابدة والتوصػري القصػر ل حػن إف ادلػ رخ األورو  داهيػاؿ يعلػق 
علػػى ذلػػس بقولػػي: )إف ًػػ ا الػػ   حػػدث ًػػو حقيقػػة الرْحػػة الػػف واهػػن  ورواب اقػػدمها دا مػػا  

 وطة ابلقوار على ديوهم(  ًػ. للمسلما وهغ رْحة مشر 

ًػػػػ وػػػاف اليهػػػود زلكومػػػا  علػػػيهم ابليفػػػرد 92و،  سػػػباهيا عوػػػدما وتحهػػػا ادلسػػػلموف سػػػوة 
والقمق واالضيفهاد من يبػل الوصػارب ومصػادرة  مػواذلم ووػرض التعميػد التوصػري  علػى  بوػا هم 

ويمعهػػػمل  إذا وصػػػلوا سػػػن السػػػابعةل وجػػػار الدػػػتح ايسػػػالمغ موقػػػ ا  ذلػػػم مػػػن اسػػػتبداد الوصػػػارب
ولػػ لس ورحػػوا ابلدػػتح ايسػػالمغ ورحبػػوا ابدلسػػلما وعاشػػوا علػػى امتػػداد احلكػػم ايسػػالمغ ، 

ًػػػ( آموػػا يتمتعػػوف بعدالػػة ايسػػالـ و احتػػي.. بػػل إف بعػػض حكػػاـ 299 - 92األهػػدلإ )
ادلسػػػلما ادلتسػػػاًلا ابل ػػػوا ، إوػػػرامهم إىل حػػػد الويػػػوع ، ادلخالدػػػة الشػػػرعية بتػػػوليتهم الػػػوزارة 

لػػوالايت ادلختلدػػةل وصػػار ادلسػػلموف يقدػػوف َأبػػواءم وػلجبػػوف ويػػ لوفل وجتػػر  بعوػػهم وػػالوزير وا
اليهػود  )ابػن الورعيلػػة( وصػو  وتػااب  ييفعػػن ويػي ابيسػالـل شلػػا حػدا ابيمػاـ ابػػن حػـز إىل الػػرد 
عليػػي ودحػػرى ، وتابػػي )الػػرد علػػى ابػػن الورعيلػػة(ل وال شػػس  ف ًػػ ا التسػػاًل وػػاف مػػن  سػػبار 
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سلما ، األهدلإ إذ است ل اليهود ً ى ادلواصح للوخر ، الدولة واست لوا ضػع  ضع  ادل
م علػػػػى  الدولػػػػة وأخػػػػ وا يتوكػػػػروف للمسػػػػلما وي ػػػػدروف ءػػػػم وؽلػػػػالووف الوصػػػػارب علػػػػيهم ويػػػػدلًو
عوراهتمل وهسوا وي  واف حاؿ آاب هػم يتػن هػري حكػم الوصػارب ومػا هقمػوا علػى ادلسػلما إال 

م علػى إسػقاط حكػم ادلسػلما.. وبمػاذا  اسازلهم معهػم وعػدالتهمل وأعػاهوا الوصػارب و ػاًرًو
 جازاًم الوصارب اي ارب   

م علػى التوصػر ومػا  م وصادروا  مػواذلم و رعمػًو م و بعدًو لقد سليفهم هللا عليهم وأذلًو
وعلػوا ابدلسػلما ووػاف ذلػم هصػػيح مػن عػ اابت زلػاوم التدتػػيش الػف  ييمػن  صػال  للمسػػلمال 

عػػن الدمػػا ق الػػف اراكبػػن ابدلسػػلما ويهػػال وطػػرد الوصػػارب ما ػػة ومخسػػا  لدػػا  ويتػػدث التػػاري  
م والذوا ابلعػػاإ ايسػػالمغ الػػ   قمػػروا عليػػي مػػن يبػػل وػػآووا إىل وانػػري مػػن  مػػن اليهػػود جلػػأ  وانػػًر

 دوؿ مشاؿ إوريقيا.. 

ػ ى  مانلػة مػن مباد وػا وعػدالتوا ومعامالاوػا لأليليػات  ً ى حملات من حوارة ادلسلما ًو
يشهد ءا العدو ادلوص  يبل الصديقل وه ى ليسػن يصصػا   و  والمػا  خياليػة بػل ًػغ حقػا ق 

 اترؼلية مسيفورة وزلدورة ، اتري  ال رر هدسي يبل التواري  ايسالمية.. 

والػػػس ًػػػغ حوػػػارهتم ومبػػػاد هم و وعػػػاذلم ادلشػػػيوة لػػػيإ مػػػق األيليػػػات وحسػػػح بػػػل مػػػق 
 األمم والشعور الف اسليفوا عليها. 

ن يسػػػموف اليػػـو ابأليليػػػات عػػري ادلسػػػلمة يعيشػػوف ، بػػػالد ادلسػػلما ويوػػػالوف مػػػن إف مػػ
احلقػػػػػوؽ واالمتيػػػػػازات وادلواصػػػػػح ،  ػػػػػل  هممػػػػػة الكدػػػػػر احلاومػػػػػة مػػػػػا ال ػللػػػػػم بػػػػػي ادلسػػػػػلموف 
ادلسحويوف ادلويفهدوف من يبل ً ى األهممة و سيادًا ال ػربيال ويػد اسػلط وانػري مػن  ولوػس 

ات ادلسػػػلما ومراوػػػز القػػػرار ، بالدًػػػمل وذلػػػم مػػػن ادل سسػػػات ادلوصػػػووا ابأليليػػػات علػػػى  ػػػرو 
وادلوممػػػات وادلراوػػػز الػػػف ابسػػػط سػػػييفرهتا علػػػى مقػػػدرات ادلسػػػلما واوشػػػر إحلادًػػػا ووسػػػادًا 
وابػػػث واػػػدعوا إىل عقا ػػػدًا و دايهنػػػا.. وػػػل ذلػػػس بربوػػػات ودػػػر ًػػػ ى األهممػػػة وبػػػدعم ال ػػػرر 

ف ومػا وصػل إليػي اليػـو )جػوف يرهػق( بػدعم الكاور لتلس األيليات.. والوا ر إىل جوور السودا
 مريكال وادلتأمػل َأحػواؿ األيبػاط ، مصػر والوصػارب وهشػاطهم ، اخللػيج وعػريى يعػرؼ  هوػا ال 

 هتكلم من وراغ.. 

ومق ذلس ؼلػرج عليوػا بعػض هصػارب ال ػرر ليػدعغ  ف عػري ادلسػلما مسػاوا ، بػالد 
ل ذلس سهاما  وميفاعن يوجهوهنػا إىل ضلػر ادلسلما ال يوالوف حقويهم  وال يستحييوف من جع

ايسػػالـ مػػق  هػػي م يػػح عػػري حػػاوم ،  ػػل ًػػ ى األهممػػة: وهػػ ا الكارديوػػاؿ ايييفػػان )روبراػػو 
م مػواطوا حقيقيػا(  اواشغ( يزعم ) ف ايسالـ ال يعيفغ اح:اما  واويا  ل ري ادلسػلما ابعتبػاًر

علػػػػػى مػػػػػدب عشػػػػػرين عامػػػػػا : )إف  ويوػػػػي  الكارديوػػػػػاؿ الػػػػػ   وػػػػػاف مػػػػػديرا  يذاعػػػػػة الداايكػػػػػاف
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ادلسيحيا ، الدوؿ ايسالمية   يعاهوف دوهية اجتماعية ويواجهوف ابلتان مصاعح ايتصادية 
 و قاوية(  ًػ. 

و ان ًوا لن  اكل  الرد علػى ًػ ا اذلػرار خصوصػا  بعػدما يدمتػي لػس مػن  مانلػة وحقػا ق 
ػػا والتعػػامغ عوهػػا إال الكػػاذبوف  احلايػػدوف.. بػػل سػػأوتدغ إبيػػراد ال يقػػدر علػػى جحػػدًا وإهكاًر

ػو الكااػح الوصػرا  )جػورج حػداد( حيػث  مقتيفدات من رد  حد  بوار ملة ًػ ا الكارديوػاؿ ًو
ـ يتػػػػن عوػػػػواف )ادعػػػػػارات 59/5/3002وتػػػػح ردا  ، جريػػػػدة الدسػػػػتور األردهيػػػػػة بتػػػػاري  

ات صػوق الكارديواؿ اوػرور خبديعػة اليهػود( جػار ويػي: )يمػل اخػ:اؽ اليهػود واسػللهم إىل حلقػ
القػػػػرار ، األوسػػػػاط احلزبيػػػػة والسياسػػػػية وايعالميػػػػة ال ربيػػػػة  يػػػػل خيفػػػػرا  وضػػػػررا  مػػػػن اخػػػػ:ايهم 
الكوػػػػا إ ادلسػػػػيحية والعبػػػػث بالًوهتػػػػا ومداًيمهػػػػا تيػػػػث يبػػػػدو األمػػػػر ووػػػػأف التمػػػػرس ابلقػػػػيم 
ادلسػػػػيحية وايؽلػػػػاف ادلسػػػػيحغ ال يسػػػػتقيم إال ابلتعػػػػرض لالسػػػػالـ والتعػػػػريض برسػػػػالتي واعاليمػػػػي 

ويػػاؿ )مانػػػل ًػػػ ا االهتػػػاـ ومانػػػل ًػػػ ا  -  ذوػػػر وػػػالـ الكارديوػػػاؿ آهػػػ  الػػػ ور  -اهية..( ايهسػػ
التعمػيم عوػػدما ييفلػػق مػن إذاعػػة الداايكػػاف يكػوف اخليفػػأ ويػػيل مػوازاي  للخيفيوػػة..( إىل  ف يقػػوؿ: 
)إذا وجػػد هػػوع مػػن التمييػػز ضػػد مػػواطوا مسػػيحيا  و عػػري مسػػيحيا ، بلػػد عالبيتػػي العممػػى 

ر مػػػػن مػػػػواطوا مسػػػػل مال وػػػػال ؽلكػػػػن رد السػػػػبح إىل ايسػػػػالـ. بػػػػل إىل الدهػػػػم األعػػػػوج جلػػػػًو
ايسالـ ورسالتي واعاليمي السػامية  وايسػالـ الػ   اػوا اعاليمػي علػى  ف  .. الوػاس سواسػية  
وأسػػواف ادلشػػط   و هػػي  .. ال ووػػل لعػػر  علػػى  عجمػػغ إال ابلتقػػوب  .. لػػيإ وال ؽلكػػن  ف 

ؼ الػػ   َايػيل  و يتػورط موػػي بعػض  دعيا ػيل  و ادلوتسػػبا يكػوف مسػووال  عػػن الشػ وذ وايضلػرا
إليي  ( إىل  ف يقوؿ: ) ما ما زعمػي الكارديوػاؿ اواشػغ عػن معػاانة ادلسػيحيا شلػا   ػاى )دوهيػة 
اجتماعيػػػة( و )رلاءػػػة مصػػػاعح ايتصػػػادية و قاويػػػة( ، الػػػدوؿ ايسػػػالمية   وػػػال يعتقػػػد عايػػػل 

اهتػػاـ  ػاإ متعسػػ ل ال يبػدو  هػػي خػاؿ مػػن التعصػػح  ميفلػقل موػػزى عػن ال ػػرض وادلػرضل إال  هػػي
 اجلهوؿل حن ال هقوؿ من ايػلارات واألصابق اليهودية(  ًػ. سلتصرا .
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 الغرب هو مبدع التسلط وصانع الديكتاتورايت
وإذا ارووا ًلوسات ً ا الكارديوػاؿ احلايػد واوتديوػا بػرد  حػد  بوػار ملتػي عليػي.. والتدتوػا 

يليػػات بػػل األوانػػرايت والشػػعور ادلخالدػػة ذلػػم ، الػػدين  و القوميػػة  و حػػن يلػػيال  إىل حػػاؿ األ
اللػػػػوف ، بالدًػػػػمل ولػػػػن هكػػػػرر ًوػػػػا مػػػػا  شػػػػران إليػػػػي مػػػػن زلػػػػاوم التدتػػػػيش ،  ورواب ومػػػػا وعلػػػػي 

 الصليبيوف ، بين ادلقدس وسا ر بالد ادلسلما... 

 احلديث.. بل سو ور شيوا  من جرا مهم ومثرات عوصريتهم و حقادًم ، العصر 

ابتػػدار مػػن إابدة شػػعور َأوملهػػا واحػػتالؿ  راضػػيها ومصػػادرة مقػػدراهتا ومػػا وعلػػوا مػػق 
م من شػعور  مريكػا الالايويػة )اذلوػود احلمػر( بػداوق العوصػرية وهػزع صػدة  شعح ارزايس وعرًي

ومػا   -ايهساهية عػوهمل وإذالؿ واحتقػار وامتهػاف مػن ابقػى مػوهم )ولػ لس اقػ   مريكػا اليػـو 
وػ ف األخػرية ال ادعػل اليػـو ، ولسػيفا إال مػا وعلتػي  مريكػا ؛ إىل جوح إسرا يل بقػوة -سيأا 

مػػق سػػكاف  مريكػػا األصػػليا( ومانػػل ذلػػس وعلػػوا ،  سػػ:اليا وشػػعبها وسػػكاهنا األصػػليا الػػ ين 
 يعرووف )ابألبورجيوز(... 

اهػن اوػم ومعلـو  ف ْحلة وريستوور وولومبوس الػف وصػل األوروبيػوف ءػا إىل  مريكػا و
 عػػػدادا  وبػػػرية مػػػن السػػػجوار العتػػػاة واوػػػرما الػػػ ين  رادت ملكػػػة إسػػػباهيا الػػػتخلا مػػػوهم ومػػػن 

م وومتهم إىل ْحلة وولومبوسل وه الر ًم  جداد األمريكاف الدايتا     شروًر

ويقوؿ الكااح األمريكػغ )د  اووديػل( ، وتابػي )الدؽلقراطيػة ،  مريكػا(: )هزلػن  وؿ 
ـ ووػػػاهوا يسػػػعوف ورار الػػػ ًحل ووػػػاهوا يومػػػا  مقػػػامرين 5309 ورجيويػػػا عػػػاـ جاليػػػة إصلليزيػػػة ،

 هدعيا ال  خالؽ ذلم(  ًػ. 

ػػػػا بسػػػػواعد وجهػػػػود األواريػػػػة الػػػػ ين وػػػػاهوا     مػػػػل ويػػػػ  بػػػػر ًػػػػ الر  مريكػػػػا لقػػػػد بوًو
ؼلتيفدوهنم من شواطئ  وريقيا وغللبوهنم ابلسالسل إىل  مريكا ويس:يوهنم ويبيعوهنم ويسػخروهنم 

األعمػػاؿ الشػػاية والدميعػػة وازدًػػرت بػػ لس جتػػارة الرييػػقل ووػػاهوا يعيشػػوهنم وقيفعػػاف الػػدوار  ،
 ويستعبدوف هسلهم ويتاجروف ءم  يوا . 

وحن بعد اهتهار حقبة الرؽ والعبيد ال زالن سالالت ا لوس العبيد اعا  إىل اليـو مػن 
خل وادشػػػغ البيفالػػػةل وادلتأمػػػل العوصػػػرية والتدريػػػة وسػػػور احلالػػػة ادلعيشػػػية واػػػد  مسػػػتوايت الػػػد

دلوػػػػاطق سػػػػكواًم و حػػػػواذلم ،  مريكػػػػا ال غلػػػػادؿ ، ًػػػػ ى احلقػػػػا ق ويعػػػػرؼ عوصػػػػرية احلوػػػػارة 
ا     األمريكية ادلعاصرة ويييًز
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و يوػػا  وادلتأمػػل لتػػاري   مريكػػا موػػ   سيسػػهال واػػدخالهتا ،  ضلػػار العػػاإل غلػػدًا اقػػـو 
ا ل وسلالدتها دلبػاد  احلريػة والعدالػة واحلقػوؽ على يتقيق مصاحلها ب ض الومر عن خسة الوس

 الف ات ر ءال الشغر ال   يدوح دعاوب اروغلها للدؽلقراطية واحلرايت... 

وأمريكػػػػػا ًػػػػػغ يامعػػػػػة وانػػػػػري مػػػػػن الانػػػػػورات ضػػػػػد الػػػػػدوتااورايت ادلختلدػػػػػة لػػػػػيإ ، العػػػػػاإ 
 ايسالمغ وحسح بل ، العاإ ولي.. 

 وية مانال ...  مل ادخالهتا ، دوؿ  مريكا الالاي

ومخابراهتػػػػػػا ًػػػػػػغ الػػػػػػف  طاحػػػػػػن تكومػػػػػػة موتخبػػػػػػة )   دؽلقراطيػػػػػػة ، عػػػػػػروهم( ،  ْ 
ـ و خوػػعتها حلكػػم دوتػػااور   ربعػػة عقػػود ذًػػح ضػػحيتي عشػػرات 5912)جواايمػػاال( عػػاـ 

 األلوؼ من الرجاؿ والوسار يتن صووؼ التع يح والقتل اجلماعغ واخليف  وايعداـ.. 

خػػر مػػن ذلػػسل حيػػث  طاحػػن )بسػػلدادور الليوػػد ( ومػػا حػػدث ، اشػػيلغ وصػػل آ ْ 
الػػػػ   وصػػػػل إىل احلكػػػػم مػػػػن خػػػػالؿ دؽلقػػػػراطيتهمل و مػػػػق ذلػػػػس ولمعارضػػػػتي ألمريكػػػػا وميولػػػػي 
ادلاروسػػية و مػػق  هػػي سػػعى جلعػػل اشػػيلغ ظلوذجػػا  دؽلقراطيػػا    وسػػعى ، زلاربػػة الدسػػادل واندب 

ا يسػػػقاطيل واعتالتػػػي ، َأف يتمتػػػق الشػػػعح بانػػػروات الػػػبالدل إال  ف واشػػػويفن سػػػليفن سلابراهتػػػ
ـ وخربػػػن ايتصػػػاد البلػػػد وهشػػػرت الدقػػػر ودعمػػػن الدسػػػاد وسػػػاهدت اهقػػػالاب  55/9/5992

دمػػػػواي   وصػػػػل إىل احلكػػػػم حكومػػػػة ديكتااوريػػػػة ذًػػػػح ضػػػػحيتي آالؼ الرجػػػػاؿ والوسػػػػار يتػػػػن 
التعػػػ يح والقتػػػلل حػػػن اسػػػتعملن الكػػػالر ادلدربػػػة ، اعتصػػػار الوسػػػارل وػػػل ذلػػػس بربوػػػات 

  مريكا.. 

كػػػ  ا وػػػال اكػػػاد اوجػػػد دولػػػة ، العػػػاإ سػػػلمن مػػػن اػػػدخالت واشػػػويفن ، سياسػػػاهتا ًو
 الداخليةل وولدت ً ى التدخالت ، وانري من البلداف حك اما  واسدين متسليفا جدا .. 

 ليسوا ًم من زرعوا الشاى ، إيراف و عادوى بعد  ف  بعداي حكومػة ت مصػدؽ وقوػوا 
 ـ 5913عليها و عادوى إىل احلكم عاـ 

اراو ، إهدوهيسػيال   ليسوا ًػم مػن صػوعوا ودعمػوا الػدوتااور مػارووس ، الدلبػا  وسػًو
 وسوموزا ، هيكاراعوال وابايستا ، ووابل وبيووشيي ، اشيلغ.

ـ ضػػػػد  ػػػػورة الشػػػػعح علػػػػى السػػػػليفة الداسػػػػدة 5953و، الػػػػدوميوكاف اػػػػدخلوا عػػػػاـ 
كػػػ ا ، جواايمػػػاال وا ػػػايف ولهػػػا وورضػػػوا حكومػػػة عسػػػكرية عميلػػػة ذلػػػم.. ًو لربا ػػػاؿ وبولوهيػػػا ًو

شػػواًد علػػى اػػدخالت  مريكيػػة لصػػاحل احلكومػػات االسػػتبدادية الديكتااوريػػة العميلػػة ذلػػا ضػػد 
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رعبػات الشػعور.   ال يسػتحيوا مػق ًػ ا ولػي  و ؼلجلػوا  ف يتكلمػوا  و يػ َومِ ػروا ، الدؽلقراطيػة 
 واحلرايت   

 5931م ضد ايهساهية من عػاـ واترؼلهم األسود ، ويتواـ شاًد على  بشق جرا مه
ـ حيث خرجوا غلروف  ذايؿ اخليبة رعم  هنم  ابدوا ويهػا احلػرث والوسػل.. إىل 5991إىل عاـ 

عػػري ذلػػس مػػن اترؼلهػػم اخلبيػػث.. ولعػػل ) رهولػػد اػػويوإ( ادلػػ رخ وادلدكػػر الربييفػػا  همػػر ، شػػغر 
ا ل:سػػخن واعػػززت عوػػدى مػػن ًػػ ا التػػاري  األسػػود يػػـو يػػاؿ مقالػػة ، السػػتيوات لػػو  درؾ زماهوػػ

حيػػػث يػػػاؿ: )إف الػػػوالايت ادلتحػػػدة اقػػػود حروػػػة موػػػادة للانػػػورات علػػػى هيفػػػاؽ العػػػاإ ، سػػػبيل 
ويدػػن إىل جاهػح األعويػػار ؛ مصػاحلهال إهنػا اصػػارع مػن  جػػل مػا واهػػن اصػارع مػن  جلػػي رومػا

روػة إف مػن يرايػح ح؛ ضد الدقرارل وألف الدقرار ًم األوانر و ف سياسة روما يامن على الملم
التػػػاري  ارف غلػػػد  ف الػػػوالايت ادلتحػػػدة اقػػػ  إىل جاهػػػح األعويػػػار ضػػػد الدقػػػرارل وإىل جاهػػػح 
ادلسػػػػتبدين ضػػػػد  هصػػػػار احلريػػػػةل واقػػػػ  إىل جاهػػػػح العواصػػػػر الداسػػػػدة وادلدسػػػػدة ضػػػػد دعػػػػاة 

 ايصالح وزلاربة اجلهل والدقر وادلرض(  ًػ. 

وإل ايمرباطوريػػػػة الػػػػف   يػػػػوؿ: وهػػػػغ اػػػػتقما روح ايمرباطوريػػػػة الروماهيػػػػة علػػػػى ر   اػػػػوي
واهن ارب  ف من حقها وحدًا وقط  ف اتصرؼ ، العاإ ويتكميل ولكػن الػ   إ يشػر إليػي 
ا  اػػويوإ ًوػػا  ف عجلػػة التػػاري  داسػػن رومػػا و صػػبحن إمرباطوريتهػػا هسػػيا  موسػػيا  ووػػاف مصػػرًي

 مصري  ماناذلا من ادلتجربين ، األرض...
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 يف بالد ادلسلمنيبعض مالمح الدميقراطية الغربية 
م ادلتجػػ ر للمسػػلما وعوصػػريتهم احلايػػدة جتػػاى احلوػػارة ايسػػالمية وحػػدث   مػػا عػػداً 

 عوي وال حرج.. 

ػا  ابتدار سا وعلوى ًم وإخواهنم األوروبيا وال زالوا يدعلوهي ، بالد ادلسلما الػف احتلًو
خبيانػػػػػة عميلػػػػػة مواليػػػػػة ذلػػػػػم وهنبػػػػػوا خرياهتػػػػػا وإ ؼلرجػػػػػوا موهػػػػػا إال بعػػػػػد  ف هصهػػػػػبوا ديكتػػػػػااورايت 

م حكمػػػوا الػػػبالد و وسػػػدوا العبػػػاد سوػػػاًجهم ومػػػ اًبهم ويػػػواهيوهم  ودلصػػػاحلهمل و ذانر لكدػػػًر
الكاورة.. وال داعغ ألف  ستعرض ذلس ، بالدان دولة دولةل والتاري  احلديث مػا زاؿ مػا ال  إ 

ومجػػازر ؛ وروابيػػوإ بعػػد.. وإ يسػػلم مػػن ب ػػيهم وحقػػدًم وعػػدواهنم وجػػرا مهم حػػن مسػػلمو  
 البوسوة واذلرسس و لباهيا وووسووو ال زاؿ العهد ءا يريبا .. 

واصػػرػلات يػػادهتم و ييفػػاءم ووتػػاابهتم ادلعاديػػة للحوػػارة ايسػػالمية )وهػػالؿ األزمػػات( 
لكيسػػػوجرل واصػػػرػلات ر ػػػيإ الػػػوزرار ايييفػػػان )برلسػػػكو ( وميفاعوػػػي ، احلوػػػارة ايسػػػالمية 

م ان ػػػح وويػػػل وزارة واصػػػرػلات جوػػػراالت  مريكػػػا  ضػػػد ادلسػػػلما و هنػػػم يعبػػػدوف و وػػػا ل وآخػػػًر
الػػػدواع لشػػػ وف االسػػػتخبارات )وليػػػاـ بػػػويكن( الػػػ   اندب ابجلهػػػاد ادلسػػػيحغ ضػػػد ايسػػػالـل 

 وحرءم ادلعلوة على احلجار ، وانري من دوؿ ال رر معلومة... 

ػا وضػ يفهم وزلاربتهم للمدارس وادلعاًد الديوية ، الباوسػتاف والػيمن وإهدوهيسػيا  وعرًي
ػػػا يعاليهػػػا والتوػػػييق علػػػى طلبتهػػػا ومدرسػػػيها وسػػػعيهم إىل  علػػػى طواعيػػػن ًػػػ ى الػػػبالد وعرًي
ا يػػري موػػاًج ادلػػدارس عمومػػا  لتػػدجيوها  وانػػر و وانػػر شلػػا ًػػغ عليػػي  صػػال  وختويانهػػا لسياسػػاهتمل 

اذلػػػػػا والتوػػػػػييق علػػػػػى الػػػػػدعاة والعػػػػػاملا ، جلػػػػػاف الزوػػػػػاة وزلاربػػػػػة اذليوػػػػػات اخلرييػػػػػة وجتميػػػػػد  مو 
ومصػػػادرهتال وميفػػػاردة اواًػػػدين والكيػػػد ذلػػػم والتعػػػاوف مػػػق  هممػػػة بػػػالدان العميلػػػة ، اعتقػػػاذلم 
واسػػػليمهم والتحقيػػػق معهػػػم بػػػل واصػػػديتهمل وػػػل ذلػػػس معلػػػـو ومكشػػػوؼ إ يعػػػد غلػػػادؿ ويػػػي 

  حد... 

م ، حػػػق ادلسػػػلما ، شػػػن الػػػبالد  ًػػػ ا عػػػري شلػػػاألهتم واسػػػوي هم جلػػػرا م  ذانءػػػم وعػػػرًي
الدلبا  و إهدوهيسيا وجزر ادللوؾ ووشػمري والشيشػاف واليػـو ، الباوسػتاف والسػعودية سوار ، 

ػػار داخػػل حػػدودًا و ف مػػا غلػػر   ػػا... يتػػن عيفػػار حػػق الػػس الػػدوؿ ، مكاوحػػة ايًر وعرًي
ويها من م ابح للمسلما وحرر على ايسالـ شأف داخلػغل خبػالؼ مػا إذا وػاف ادلسػتهدؼ 

 ذانءػم مػػن ادلوتسػبا لالسػػالـ ا ػػا  وػادلوازين سػػاعتها اوقلػػح  ويهػا مػػن عبػاد الصػػليح  و بعػػض
 ر سا  على عقح.. 
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 مػػػا مػػػا وعلتػػػي  مريكػػػا ، الصػػػوماؿ و،  و اهسػػػتاف مػػػن ًػػػدـ للمسػػػاجد والبيػػػوت وػػػوؽ 
ػػػار ؛ ر وس الشػػػيوخ والوسػػػار واألطدػػػاؿ وحػػػرؽ األخوػػػر واليػػػابإ يتػػػن سػػػتار مكاوحػػػة ايًر

 ومشاًدى إ يح بعد من ال اورة... 

  مػػاذا وػػاف بعػػد  ف  سػػقيفوا حكػػم طالبػػاف و يػػاموا حكػػم عمػػيلهم يرضػػا   لقػػد هشػػروا 
التربج والدسق والعهر والدجػورل وعوػوا اليفػرؼ عػن عػودة ايجػراـ وخيفػ  واعتصػار الوسػار 
وييفػػق اليفريػػق وزراعػػة األويػػوف ورواج جتػػارة ادلخػػدرات الػػف واهػػن يػػد اقلصػػن بػػل اكػػاد اكػػوف 

ل وأصبحن  و اهستاف اليػـو ،  ػل حكػم يرضػا   وػرب موػتج اهعدمن ،  ل حكم اليفالباف
لألويػػػوف ، العػػػاإ ووقػػػا  لتقريػػػر ذوػػػر ، صػػػحيدة )بوسػػػيفن علػػػور( وػػػل ذلػػػس حصػػػل وال يػػػزاؿ 
ؽلػػػػارس إىل اليػػػػـو يتػػػػن عيفػػػػار يتقيػػػػق الدؽلقراطيػػػػة   واحلريػػػػة واكػػػػريإ حقػػػػوؽ ادلػػػػر ة وحقػػػػوؽ 

 ايهساف   

  ر يتم.. ماذا يعووف ء ى ادلسميات   

ػػػػار ابلتعػػػػاوف مػػػػق وم ارسػػػن  مريكػػػػا خػػػػالؿ ذلػػػس وػػػػل  هػػػػواع القرصػػػػوة واخليفػػػ  وايًر
عمال هػػػػا ،  و اهسػػػػتاف والباوسػػػػتاف وجورجيػػػػا ودوؿ جوػػػػور شػػػػرؽ آسػػػػيا واألهممػػػػة العربيػػػػة. 
وقامن خبيف  ول من اشتبي َأهي يتعػاط  مػق اليفالبػاف والقاعػدة واجلهػاد وإ يسػلم مػن ذلػس  

، عروهم ويواهيوهمل وس جووا ، ياعدة عواهتوامو خارج  وانري من الشيوخ والقاصرين واألطداؿ
حػػػدود بالدًػػػمل ودلػػػاذا  يػػػالوا: وػػػغ َخػػػ  احملققػػػوف راحػػػتهم ويرادػػػق عػػػوهم احلػػػرج وػػػال يكػػػوف 

 التحقيق مقيدا  بقواها الوالايت ادلتحدة   

وللػػدعوب والسػػبح ذااػػي وػػاهوا يقومػػوف ابلتحقيػػق مػػق بعػػض ادلعتقلػػا ، ياعػػدة ابعػػراـ 
كيػػة اجلويػػة ابلقػػرر مػػن العاصػػمة األو اهيػػة وابػػل.. ووػػاهوا يوولػػوف ،  حيػػاف  خػػرب  مػػر األمري

التحقيق القمعغ مق بعض ادلعتقلػا وادلخيفػووا دلخػابرات بعػض األهممػة العربيػةل ويشػارووهنم 
 ، التحقيق ، وانري من البالد. 

ا ، العراؽ ابالش:اؾ مق زلققا عراييا ،  عمـو العػراؽ وزلققػا واللعبة ذاهتا مارسًو
 وراد من جاعػة طالبػا  وبػرزا  ، مشػاؿ العػراؽ.. حػن إف ال ػر عوػدما يومػر ، ًػ ا يمػن  و 
رسػػا يصػػدؽ  ف سػػجوهنم وزلػػاومهم ويوػػارًم خػػاؿ مػػن التحقيػػق القمعػػغ والتعػػ يحل     ف 

ا ذلم خارج حدودًم     دؽلقراطيتهم يوق شلارساهتم ً ى داخل  مريكا وجتيًز

قػػػػة  سػػػػو  مػػػػن ًػػػػ ال ومػػػػا اعػػػػرض لػػػػي وانػػػػري مػػػػن ادلعتقلػػػػا ادلسػػػػلما ، سػػػػجوهنم واحلقي
األمريكيػػة ومػػن بيػػوهم الػػدوتور عمػػر عبػػد الػػرْحنل مػػق  هػػي ضػػرير مػػريضل مػػن إذالؿ واعػػ يح 
جسد  وهدسغ يد  ق بي ول  حد. وما اعرض لي خالد شي  ت و مانالػي مػن اواًػدين مػن 

ؽ واليدورهيا  شد و عمػم ومػا جػار ، مقالػة مدصػلة  صواؼ التع يح ويما يعرؼ عودًم بدود
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عػػن  سػػاليح التعػػ يح الوحشػػية احلديانػػة الػػف ص ػػبهن علػػى خالػػد شػػي  مػػن اسػػتعماؿ  صػػوات 
مزعجػػة اصػػم ارذافل وإضػػارات شػػديدة اػػ ًح ابلبصػػرل واحلرمػػاف مػػن الوػػـو والتجويػػق وادلوػػق 

العبػػػػث ابألعوػػػػار التواسػػػػلية مػػػػن الشػػػػرر ، وانػػػػري مػػػػن األحيػػػػاف والعػػػػزؿ عػػػػن العػػػػاإ والتعريػػػػة و 
والتعػػريض للحػػرارة الالًبػػة اترة وللػػربودة اترة  خػػرب إىل عػػري ذلػػس مػػن األسػػاليح الػػف ال اػػ:ؾ 
آاثرا  ولكوها ا  ر ابلدرجة األوىل على عقل ايهساف والف وصلها الكااػح )الكسػاهدر شػدابي( 

داـ ، ووػػػػػدؽ  ، صػػػػػحيدة )ديػػػػػر شػػػػػبي ل( األدلاهيػػػػػة يتػػػػػن عوػػػػػواف )ويػػػػػ  سػػػػػتتم معاملػػػػػة صػػػػػ
واليدورهيػػػػا ( وذوػػػػر  ف مراوػػػػز التحقيػػػػق ًػػػػ ى موتشػػػػرة ،  مػػػػاون سػػػػرية عديػػػػدة ، الػػػػوالايت 
ادلتحػػػػدةل وػػػػل ذلػػػػس هقلػػػػي الكااػػػػح عػػػػن رللػػػػة )ذ   االهتيػػػػس مػػػػوهانلغ( األمريكيػػػػة ، عػػػػددًا 
الصػػػادر ، شػػػػهر آر مػػػػن العػػػاـ ادلاضػػػػغل  ضػػػػ  إىل ًػػػ ا ولػػػػي األحػػػػواؿ الػػػف عاشػػػػها عمػػػػـو 

اث احلاد  عشر من  يلوؿ والػف ا مِهػر  هنػم ؼلػالدوف دؽلقػراطيتهم ، داخػل ادلسلما بعد  حد
واالعتقاؿ العشوا غ والتوييػ  التعسػدغ واألحكػاـ القا مػة علػى شػهود ؛  مريكا وما ، اخلارج

رلهػػولا إضػػاوة إىل ايذالؿ والتمييػػز العوصػػر  والتوييػػ  اليفويػػل لألبػػراير.. ًػػ ا وعػػريى شػػهدى 
قاصػػػػغ والػػػػدا  سخالدػػػػة  وضػػػػاع السػػػػجوار ، معتقػػػػل عواهتوػػػػامو حلقػػػػوؽ العػػػػاإل ومػػػػا شػػػػهد ال

ايهساف و د  معايري العدالػة وايهسػاهيةل واسػتوكرى عػدد وبػري مػن ادلوممػات احلقوييػة واتبعػن 
ابستمرار رووها للحالة الف ل ءا اعتقاؿ واحتجاز األسرب ، عواهتوامو وما ذوػرت صػحيدة 

وروػزت الو يقػة الػف ويعهػا آالؼ احملتجػا ول  3002يوػاير عػاـ  )لوموهد( الدرهسية ، ميفلق
اقػػدؽلها إىل )برشػػلوهة(ل ووػػ لس موممػػة حقػػوؽ ايهسػػاف ، الػػوالايت ادلتحػػدة وموممػػة العدػػو 
الدوليػػػةل إذ عػػػرب وػػػل مػػػوهم عػػػن سػػػخيفي واسػػػتوكارى لالجػػػرارات القاهوهيػػػة ذلػػػ الر ادلعتقلػػػا و، 

عػػػػرب عػػػػدد وبػػػػري مػػػػن القوػػػػاة األمػػػػريكيا عػػػػن اسػػػػا ذلم  -والكػػػػالـ للوموهػػػػد  -االجتػػػػاى هدسػػػػي 
واسػػػت راءم للحالػػػة القاهوهيػػػة للمحتجػػػزين ويػػػدموا واث ػػػق اسػػػتوكار ، زلكمػػػة ودراليػػػة ، واليػػػة  
واليدورهيال ودعن احملكمة إىل  ف يتم على األيل االستدادة من القواها واحملاوم األمريكيػة  و 

يدارة األمريكيػػػة رووػػػن اسػػػليمهم لبلػػػداهنم ويػػػررت  ف  ف يػػػتم زلػػػاومتهم ، بلػػػداهنمل إال  ف ا
 احملتجزين األجاهح ال ؽلكوهم االستدادة من القاهوف األمريكغ وما ذورت لوموهد. 

إذف ػلػػق لألمريكػػاف ووقػػا  لػػدؽلقراطيتهم مػػن ادلمارسػػات وادلخالدػػات والتجػػاوزات مػػا ال 
م     ػلق ل رًي

العػػػػاإ ولػػػػي وختػػػػال  وػػػػل األعػػػػراؼ   مريكػػػػا اليػػػػـو يػػػػارس ًػػػػ ى البليفجػػػػة علػػػػى مسػػػػتوب
واالاداييػات والقػػواها الدوليػة الػػف اعتػػرب ًػغ مػػن ؼلالدهػا دوال  ماريػػة يتوجػػح علػى العػػاإ وضػػق 
ػار وادلخالدػة حلقػوؽ ايهسػافل  عقوابت عليي واصويدي ضػمن زلػور الشػر والػدوؿ الراعيػة لالًر

 هنػا  وػرب سلػال  لػ لس استعمل ً ى العصا ضد خصومها وتلو ح واوػرر ءػا مػن اشػارل مػق 
يستحق  ف يورر ءػ ى العصػا ومػا اقػدـل وال زالػن ختيفػ  وػل مػن اصػدي َأهػي عػدو زلػارر 
ذلػػا وجتيػػػز لودسػػػها ووقػػا  لقػػػاهوف احلػػػرر اصػػديتي  و خيفدػػػي و سػػػرى دوف زلاومػػةل واتعامػػػل علػػػى 
ػار وتقصػ  بيفرياهنػ ا مستوب العاإ ولػي بقػاهوف احلػرر الويا يػة يتػن دعػوب احلػرر علػى ايًر
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مػػن اشػػار ، جبػػاؿ  و اهسػػتاف وداخػػل احلػػدود الباوسػػتاهية واعربػػد وػػوؽ مػػدف العػػراؽ واقصػػ  
مػػػن حيػػػث شػػػارت ، عمػػػق األراضػػػغ اليمويػػػة وتقتػػػل مػػػن اريػػػد واتػػػدخل ، مصػػػا ر الشػػػعور 
ويراراهتا بل و قاواهتا وديوها.. ومق ً ا ولي وهغ دولة دؽلقراطية   ليإ ً ا وحسػح بػل اريػد 

 قراطية للعاإ   اعليح واصدير الدؽل
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 بعض تطبيقات الدميقراطية الغربية يف العراق
و، العػػراؽ جػػاروا بيفػػا راهتم و سػػاطيلهم ودابابهتػػم وحػػدًم وحديػػدًم يتػػن عيفػػار مػػوح 
احلرية للشعح العرايػغل وهقلػن لوػا الدوػا يات األمريكيػة و ذانءػا مػن ووػا يات  هممػة بػالدان 

رى اجلماعيػػة وسػػجوهي ومعتقالاػػي ووػػأف سػػا ر األهممػػة العميلػػة وروػػزت علػػى ومػػا ق صػػداـ ومقػػاب
ػم يتمػاًروف  اورمة الف ارعاًا  مريكا ، بالدان ليسن و لس   وما هقلن صورة العػراييا ًو
ػػػػػػم يسػػػػػػريوف البيػػػػػػوت وادلتػػػػػػاجر  م ًو ، الشػػػػػػوارع وإ اػػػػػػوإ  ف اوقػػػػػػل لوػػػػػػا خببػػػػػػث  يوػػػػػػا  صػػػػػػوًر

  األمريكػغ  هعػم ولكػن ًػ ا ال يعػرت وادلتاح     ليسن ً ى ًغ احلرية على طريقة الكػاوبو 
الدوا يات األمريكيةل إظلا ال   يعويها  ف ادهػم الوػاس  ف العرايػغ إهسػاف لػا سػارؽ و مريكػا 
سػػتعمل علػػى يتوػػريى وايفػػويرى وجعلػػي إهسػػاف دؽلقراطػػغ ييفالػػح تقويػػي بيفريقػػة حوػػارية والػػس 

 ًغ صورة ادلماًرات... 

 ف ار  العاإ  هنم جػاروا إىل العػراؽ ليلقوػوا  جل اريد الدوا يات األمريكية وصحاوتهم 
ػو  العراييا دروسا  ، الدؽلقراطية واحلرية ول لس هقلػوا لوػا صػورة احلػاوم األمريكػغ بػوؿ برؽلػر ًو
يدػػ:ش رللسػػا  متواضػػعا  علػػى األرض يشػػارؾ ويػػي إبويفػػار بسػػيط بعػػض العراييػػات مػػن داعيػػات 

 يترير ادلر ة... 

لكوهػػػا هسػػػين  و اواسػػػن  ف اوقػػػل لوػػػا صػػػور اجلوػػػود  هقلػػػن لوػػػا ووػػػا ياهتم ذلػػػس ولػػػي
م علػػػػى ر وس و عوػػػػاؽ العػػػػراييا ومػػػػا اوايلتهػػػػا الصػػػػح   ػػػػم يدوسػػػػوف ببسػػػػاطرًي األمريكػػػػاف ًو
والدوا يات األخرب شارحة ومصورة لليفريقة الف ي علم األمريكاف ويلقووف ءػا العػراييا دروس 

ػػػػػغ اليفريقػػػػػة ذاهتػػػػػا الػػػػػف القػػػػػن ءػػػػػا إسػػػػػرا يل دروس احلريػػػػػة  احلريػػػػػة والدؽلقراطيػػػػػة األمريكيػػػػػة.. ًو
ػم يرو عػوف األطدػاؿ  للدلسيفيويا وهقلن لوا الصحاوة األخرب  يوا  صػور اجلوػود األمريكػاف ًو
ن ويػػػ لوهنن بػػػل ويعتقلػػػوهنن ضػػػ يفا  علػػػى  زواجهػػػن ليسػػػلموا  هدسػػػهمل ومػػػا  والوسػػػار وؽلتهوػػػًو

تلوػػػة ابللصػػػوص واوػػػرما وإذا واهػػػن سػػػجوف صػػػداـ شل؛ اعتقلػػػوا العلمػػػار و ذلػػػوا وجػػػوى العشػػػا ر
وػػ ف السػجوف اليػـو اعػج َأضػعاؼ  ضػػعاؼ مػا واهػن عليػي زمػػن ؛ وطا دػة مػن معارضػغ همامػي

حكػػم صػػداـل وجػػل ادلعتقلػػا اليػػـو مػػن األحػػرار وادلقػػاوما واواًػػدين بيومػػا اللصػػوص وييفػػاع 
حلكػػػػم اليفػػػػرؽ واورمػػػػوف احمل:وػػػػوف  حػػػػرار طلقػػػػار ، الصػػػػحار  وادلػػػػدف والشػػػػوارع و، رللػػػػإ ا

  يوا     

وهػػ الر جيعػػا  يوعمػػوف تريػػة ودؽلقراطيػػة  مريكػػا وحراسػػة دابابهتػػا وْحايػػة طا راهتػػا ودوس 
ا  يوػػا ل  مػػا األحػػرار وم يبػػوف خلػػ  األسػػوار ولػػيإ ذلػػم مػػن الػػس احلريػػة هصػػيبا  ألف  بسػػاطرًي

  مريكا إ جتلبها ذلم وإظلا جلبتها ألذانءا وعمال ها... 
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اس وريػػػدماف( ، صػػػحيدة )هيويػػػورؾ اتؽلػػػز( عػػػن حقيقػػػة ًػػػ ى ويػػػد اكلػػػم الكااػػػح )اومػػػ
احلرية وذوػر  هواعػا  مػن ًػ ا ايذالؿ اليػومغ الػ   ؽلارسػي األمريكػاف مػق العػراييا يتػن عوػواف 
)عوصػػػر ايذالؿ ، العاليػػػات الدوليػػػة( ووتػػػح )لػػػوؾ ًػػػاردهج( ، صػػػحيدة )ال ػػػاردايف( مقالػػػة 

ة الكلمػػة( ه شػػرت ارجتػػي ، صػػحيدة الدسػػتور مشػػاءة لكػػن بعوػػواف )حػػ ار ، الدػػم بػػدؿ حريػػ
ـ وذوػػػػر ويػػػػي بعػػػػض مػػػػا اعػػػػرض لػػػػي بعػػػػض الصػػػػحديا وادلصػػػػورين العػػػػراييا 51/5/3002

العػػاملا ، ووالػػة رويػػ:ز لألهبػػار مػػن اعتقػػاؿ دوف سػػبح وإذالؿ واعػػ يح واعريػػة مػػن ادلالبػػإ 
وػود األمريكػافل إىل وهتديد ابللواط وحشػو األح يػة ، ومهػم   وػار التحقيػق معهػم مػن يبػل اجل

ػا للعػراييا   وإذا يػدر ذلػػ الر  عػري ذلػس مػن شلارسػات احلريػة والدؽلقراطيػػة األمريكيػة الػف جلبًو
العراييا  ف يوجوا من ربقة األسر ويكووا من إيصاؿ ما حصػل معهػم إىل الصػحاوة وػوهنم مػن 

ن ذلػػس  وإذا وػػاف ًػػ ا وهػػل يػػتمكن ادلػػواطن العرايػػغ العػػاد  مػػ؛ العػػاملا ، ووالػػة  هبػػار دوليػػة
ايذالؿ وايًاهػػػة والتحقػػػري والتهديػػػد ابللػػػواط ؽلػػػارس مػػػق صػػػحديا ورارًػػػم ووػػػاالت صػػػحاوة 
 وربيػػػة ومػػػا ًػػػو هػػػوع احلريػػػة والدؽلقراطيػػػة الػػػف ؽلارسػػػها األمريكػػػاف اي اػػػرب مػػػق ادلػػػواطن العرايػػػغ 

 العاد   

ػو وااػح برييفػا  مت خصػا ، ذورت صحيدة اييتػاد عػن الكااػح )اباريػس سػيل( ًو
ـ  ف عػػػدد 9/2/3002شػػػ وف الشػػػرؽ األوسػػػطل وهشػػػر ذلػػػس ، صػػػحيدة الدسػػػتور بتػػػاري  

العػػػراييا الػػػ ين يتلػػػتهم  مريكػػػا موػػػ  ال ػػػزو علػػػى العػػػراؽ يبػػػل سػػػوة مػػػن ارف ووقػػػا  للتقػػػديرات 
ادلتحدمػػػػة يعػػػػادؿ اقريبػػػػا  )عشػػػػرين  لػػػػ ( يتيػػػػل مػػػػن ادلػػػػدهيا والعسػػػػكريا إضػػػػاوة إىل مػػػػا بػػػػا 

  ل ( جريح موهم عدد ال َأس بي من الوسار األطداؿ  )عشرين إىل  ال ا

 ض  إىل ً ا وواة يرابة )مخسما ة  ل ( عرايغ بيوهم عدد وبري مػن األطدػاؿ ووتيجػة 
لانال ػػة عشػػر سػػوة مػػن العقػػوابت واحلصػػارل وػػل ذلػػس وػػاف يتػػن دعػػوب البحػػث عػػن  سػػلحة 

 الدمار الشامل ادلوجودة ، إسرا يل    وليإ ، العراؽ.

رلرد  مل ً ى األريػاـ اذلا لػة مػق ًػ ى احلجػة الدارعػة الػف علمػن الػدهيا ولهػا   يوؿ  ف
يعروػػس تقيقػػة الدؽلقراطيػػة واحلريػػة الػػف مارسػػتها  مريكػػا مػػق ادلػػواطن العرايػػغ العػػاد .. ؛ زيدهػػا

ًػػػػ ا عػػػػري اسػػػػتخدامها لقوابػػػػل ادلدوعيػػػػة ذات الػػػػر وس احملتويػػػػة علػػػػى اليوراهيػػػػـو ادلووػػػػح والػػػػف 
شػػػار مػػػرض السػػػرطاف بوسػػػبة سلزيػػػة علػػػى حػػػد اعبػػػري الكااػػػح هدسػػػي ، مقالػػػة ضػػػاعدن مػػػن اهت

هشػػػرت ، صػػػحيدة احليػػػاة بعوػػػواف )دروس مػػػن مدريػػػد( وذوػػػرت صػػػحيدة البيػػػاف ايماراايػػػة ، 
ـ عػػػن مصػػػػادر ميفلعػػػة ، يػػػػوات التحػػػػال   ف رامسػػػديلد وووالػػػػة ادلخػػػػابرات 32/3/3002

أجروا عددا  وبريا  من وػرؽ ادلػوت وعصػاابت األمريكية وييادة يوات التحال  ، العراؽ يد است
ادلرازية من القتلة واورما الدوليا ادلعرووا من سلتل  دوؿ العاإ مانل صربيا وورواايا وجوػور 
 وريقيػػا وايرلوػػدا و دلاهيػػا وإسػػرا يل يقػػودًم رلرمػػغ احلػػرور الػػ ين بػػرزوا ، ًػػ ى البلػػداف واشػػتهروا 

صػػادر  ف هسػػبة ًػػ ى العصػػاابت ادلكلدػػة سالحقػػة جاعػػات ، عػػاإ اجلرؽلػػة والقتػػلل وذوػػرت ادل
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ػػار ادلػػواطوا العػػراييا ويػػتلهم بشػػكل عشػػوا غ  وػػرب بكانػػري مػػن  ػػا وإًر ادلقاومػػة العراييػػة ورموًز
هسػػػػبة اجلػػػػيش الربييفػػػػا  ادلشػػػػارؾ ، احػػػػتالؿ العػػػػراؽل واألجػػػػر الػػػػ   يتقاضػػػػاى ًػػػػ الر القتلػػػػة 

لقػادة و يػل موهػا بقليػل لألوػراد ويوػاؼ إىل ًػ ى واورموف ًو مخسػة عشػر  لػ  دوالر يوميػا  ل
األريػاـ مبػػالض إضػػاوية لقػػار وػل ر س يصػػيفادى ًػػ الر اورمػػوف ادلسػلحوف َأحػػدث األسػػلحة مػػن 
ادلقاوما العراييا ياما  وما واف يػدوق األمريكػاف للقتلػة احمل:وػا واخلػارجا علػى القػاهوف لقػار 

 د يوؿ صحيدة البياف. ر س ول مواطن ًود   ْحر يصيفادوهي على ح

ػػػػػػ ى ًػػػػػػغ دؽلقػػػػػػراطيتهم     ال يسػػػػػػتحيغ   يػػػػػػوؿ ًػػػػػػ ى ًػػػػػػغ  دوات احلريػػػػػػة عوػػػػػػدًم ًو
ابيال و، ادلقاومػة العراييػة بػدعوب  )رامسديلد( وياداي من اليفعن ، اواًدين ووصدهم ابيًر

ػػابيا يتسػػللوف عػػرب احلػػدود العراييػػة    ملػػوا ادلويفػػق األمريكػػغ ألمريكػػا غلػػوز ؛  هنػػا اسػػتعا إبًر
ػػػػابيا مػػػػن شػػػػن  ضلػػػػار العػػػػاإ وويػػػػ  شػػػػارتل وال غلػػػػوز ذلػػػػس  ال ازيػػػػة احملتلػػػػة  ف اسػػػػتعا إبًر

 للمداوعا عن ديوهم و رضهم وعرضهم   

 إهنا الدؽلقراطية واحلرية الف جا ووم ءا    ؛ ال اعجبوا

 والسػ اؿ بعػػد ًػػ ا ولػي وب ػػض الومػػر عمػا ػلصػػل ، العػػراؽ ووايػق الدؽلقراطيػػة ادلدروضػػة
ًػػل يصػػدؽ  حػػد  ف  مريكػػا اريػػد إزالػػة الػػديكتااورايت ، بػػالدان ؛ ابلبسػػاطري األمريكيػػة ًوػػاؾ

 ودمقرطة الشرؽ األوسط ابلصورة ال ربية الف ادعيها   

م ال يصػػػػػديوف ذلػػػػػس. وويػػػػػ    يػػػػػوؿ حػػػػػن الكتػػػػػار ال ػػػػػربيا وم سسػػػػػاهتم ومسػػػػػوولًو
عالهيػػة: إف البػػدا ل ادلومػػػورة  يصػػديوف واقػػارير اولػػإ القػػػومغ لالسػػتخبارات األمريكيػػة اقػػػوؿ

ألهممػػة احلكػػم القا مػػة ، بػػالدان سػػتكوف  هممػػة حكػػم إسػػالمية راديكاليػػة   ويقػػوؿ مسػػوولوف 
 مريكيػػوف  ف البيػػن األبػػيض ال ؽلكػػن  ف يوػػق وعػػودى واعهدااػػي جتػػاى زلاولػػة وػػرض الدؽلقراطيػػة 

مرعػػور ويػػي وَا ، ادلويفقػػة موضػػق التوديػػ  ألف ذلػػس يػػد يػػ د  إىل رد وعػػل عكسػػغ دلػػا ًػػو 
 الراديكاليا ا دلسلما إىل السليفة. 

ل لس و ف موتقد  )بوش( يقولوف: إهي ػلاوؿ  ف يكوف لي طريقػاف: اصػوير هدسػي َأهػي 
 بيفل الت يريل ، الوين ال   يتمسس ويي ابلوضق الراًن. 

 يػػػػوؿ ال شػػػػس  ف بػػػػوش وعػػػػريى مػػػػن الساسػػػػة األمريكػػػػاف ال ؽلكػػػػن  ف يدرطػػػػوا ابلوضػػػػق 
ألهػػي الوضػػق ادلانػػان لتحقيػػق وحدػػح مصػػاحلهم ويمػػق وإيصػػار  عػػدا هم مػػن اواًػػدينل  الػػراًنل

ومػػػػا داـ  ذانءػػػػم ،  هممػػػػة احلكػػػػم ، الشػػػػرؽ األوسػػػػط يتكدلػػػػوف بػػػػ لس ولػػػػن اتخلػػػػى عػػػػوهم 
واشػػػويفن ولػػػو وػػػاهوا مػػػن  عػػػن الػػػديكتااورايت. ولػػػ لس اضلػػػازت  مريكػػػا وورهسػػػا وسػػػا ر  ورواب 

اوريػػػػػة ، اجلزا ػػػػػر ومانػػػػػاؿل وعوهػػػػػن اليفػػػػػرؼ عػػػػػن يمػػػػػق هتػػػػػا ج لالسػػػػػتبداد والعسػػػػػكرة والديكتا
دؽلقػػػراطيتهم ادلصػػػػدرة للجزا ػػػر وػػػػرد  ف  حسػػػػن  ف جهػػػة يػػػػن لالسػػػػالـ واهػػػن علػػػػى وشػػػػس 
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كػػػ ا ًػػػم يػػػدعموف سػػػا ر األهممػػػة الديكتااوريػػػة ،  الوصػػػوؿ مػػػن خالذلػػػا إىل سػػػدة احلكػػػمل ًو
ػلػاولوف جتميػل وجههػا القبػيح الشرؽ األوسط الف ًغ صويعتهم  صال ل وحلرصهم على بقا ها 

ببعض مساحيق جتميلهم متمانلة ببعض الوصػدات ايصػالحية الشػكلية وإهشػار  و دعػم بعػض 
ػػال حدا ػػا  علػى ًػػ ى األهممػػة  ف اسػػتبدؿ إذ يعروػػوف  ف ال  ادلوممػات احلقوييػػة والوسػػا ية وضلًو

ى الوصػػدات يػػوح بػديل ذلػػا اليػػـو عوػد شػػعور ادلويفقػػة إال اخليػار ايسػػالمغل وسػػابقا  واهػن ًػػ 
سػػرا  ووصػػا ح ومػػ امرات مػػق ًػػ ى األهممػػةل  مػػا اليػػـو ولشػػدة خػػووهم مػػن العمػػالؽ ايسػػالمغ 
الػػ    وػػاؽ مػػن عدلتػػػي ورعػػبهم مػػن  ف يصػػػل إىل سػػدة احلكػػم صػػػاروا يدرضػػوف ًػػ ا التجميػػػل 
ورضػػػا  ولػػػو بواسػػػيفة عمليػػػات جراحيػػػة الشػػػغر الػػػ   جعػػػل بعػػػض عمال هػػػم ، ادلويفقػػػة يشػػػعر 

ػػػا... والمػػػاًر  ف األمػػػور ستسػػػوب بيػػػوهم ، خايػػػة ابدلهاهػػػة واي ذالؿ ومصػػػر والسػػػعودية وضلًو
ادليفػػاؼ علػػى  ف امهػػر الػػس العمليػػات علػػى  هنػػا إصػػالحات داخليػػة عػػري مدروضػػة وػػغ القػػى 
يبػػوال  داخليػػا مػػن الشػػعورل و اي  يكػػن األمػػر وػػادلهم ، الوهايػػة  ف ابقػػى ًػػ ى األهممػػة صػػاحلة 

ا إسػرا يل وسػدا  دوف وصػوؿ ايسػالـ إىل احلكػم... وهػ ا ًػو حلراسة مصاحل واشويفن وحليدتهػ
ايصػػالح ادلوشػػود ، ادلشػػاريق األمريكيػػة..  مػػا  ف يتصػػور  ف اذلػػدؼ ًػػو إزالػػة الػػديكتااورايت 

م زلض اخلياؿ   ...وه ا عا الًو

يقػػوؿ الكااػػح )سػػتاف مػػور( ، صػػحيدة )ورلدميػػداي موهيتػػورز( انيػػال  عػػن وتػػار بعوػػواف 
ػػػػار( الػػػػ   ه شػػػػر مػػػػ خرا  )مػػػػا ورار احلػػػػ واهػػػػن  مريكػػػػا طيلػػػػة عقػػػػود اتالعػػػػح )؛ رر علػػػػى ايًر

ابلشػػػرؽ األوسػػػط دلصػػػاحلها االيتصػػػاديةل وػػػ ذا ايفلبػػػن مصػػػاحل  مريكػػػا االيتصػػػادية  و مصػػػاحل 
شرواهتا الكربب اوصيح دوتااور مانل شاى إيراف وحكومااي القمعيػة  و ايطاحػة بػدوتااور آخػر 

كػػ ا واهػػن الدؽلقراطيػػة  سػػبق  ف دعمتػػي وسػػلحتي مانػػل صػػداـ  حسػػا ويػػتم إصلػػاز ادلهمػػة... ًو
ولمػػػػػة عػػػػػابرة اتوػػػػػايض وليػػػػػا  مػػػػػق احلقيقػػػػػةل وادلسػػػػػوولوف الػػػػػ ين اهتخبػػػػػوا بشػػػػػكل دؽلقراطػػػػػغ ، 
احلكومػػػات األجوبيػػػة مانػػػل ت مصػػػدؽ ، إيػػػراف  طاحػػػن  مريكػػػا ءػػػمل بػػػل إف بعوػػػهم اعػػػرض 

مػن الواضػح  ف الدؽلقراطيػة الػف لالعتياؿ على  يد  عمالر  مريكيال يقوؿ مػور: لقػد  صػبح 
ػػػ ا مػػػا يكشػػػدي الكتػػػار اجلديػػػد ابلتدصػػػيل وبديػػػة  اتػػػدخل ، ادلصػػػاحل األمريكيػػػة لػػػن اػػػدـو ًو
مو قػػػة. إىل  ف يقػػػوؿ: لكػػػن مػػػاذا عػػػن العػػػراؽ ومسػػػتقبل العػػػراؽ  ًػػػل مثػػػة مػػػن يعتقػػػد وعػػػال   ف 

 ف بوش ومستشػاريي الر يإ )جورج بوش( يسعى لتيفبيق احلرية الدؽلقراطية ، العراؽ  احلقيقة 
ذو  العاليػات الو يقػة مػق الشػروات الكػربب يريػػدوف السػييفرة علػى العػراؽ وموجودااػي و صػػولي 
وايتصػػػادى بشػػػكل هنػػػا غ.. بػػػوش يريػػػد الػػػودط العرايػػػغ ويتويػػػل مػػػواردى إىل  مريكػػػا حػػػن اػػػدوق 

ولػيإ مهمػا  مػا الكلدة ادلالية الباًمة لل زو واالحتالؿ وإعادة إعمار البويػة التحتيػة ، العػراؽ. 
 يريدى  علح ادلواطوا العراييا. 

إف احلكومػػة األمريكيػػة اعػػرؼ جيػػدا   ف  علبيػػة العػػراييا ال يواوقػػوف علػػى سػػييفرة  مريكػػا 
علػػى موجػػوداهتم وايتصػػادًمل ويعروػػوف َأف الدؽلقراطيػػة ًػػغ آخػػر مػػا يرعػػح ويػػي الػػر يإ بػػوش 

الوحيػػد الػػ   اسػػمح بػػي السػػييفرة  وحكومتػػي للعػػراؽ. بػػوش يريػػد السػػييفرةل وشػػكل الدؽلقراطيػػة
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األمريكيػػة ًػػو دؽلقراطيػػة زا دػػةل دؽلقراطيػػة اعيػػا ولػػيإ اهتخػػاابل  مريكػػا اريػػد حكومػػة ذيليػػة ، 
 العراؽ يتم اعييوها وادلواوقة عليها ، واشويفن وليإ ، الدلوجة  و البصرة  و ب داد.. 

زهإ )األعمػػاؿ واألرابح(  مريكػا ليسػن مهتمػة ابحلريػة والدؽلقراطيػػةل  مريكػا مهتمػة ابلبػ
 مريكػػػػػا رلووهػػػػػػة ابدلػػػػػاؿ واالسػػػػػػتانمار والودا ػػػػػق وادلوجػػػػػػودات واشػػػػػجق علػػػػػػى الدسػػػػػاد ، سػػػػػػبيل 

 مصاحلها. 

وإذا اسػػتيفاعن  مريكػػا يتقيػػق األمػػن وسػػييفرت علػػى العػػراؽ وسػػتحكم العػػاإ.. اهمػػروا 
ى ادل ػػػا  إىل الدسػػػاد وهػػػا ًػػػم ادلسػػػوولوف األوروبيػػػوف يريػػػدوف االهوػػػماـ إىل ْحلػػػة احلصػػػوؿ علػػػ

ًػػ ى.. اهمػػروا إىل الشػػروات الكػػربب ويػػ  بػػد ت اتجمػػق مانػػل ييفيػػق األسػػود علػػى جيدػػة ْحػػار 
 وحشغل إهنا سلوويات االو:اس وستسود ً ى السلوويات إذا وشلن ادلقاومة العرايية. 

وإذا واهن األخالؽ والشرؼ والعدالة والصدؽ رلرد اًتمامػات ًامشػية لػدب الشػعح 
يػة ابػتالع العػراؽ ويتويلػي إىل مسػتعمرة واسػدة خػالؿ السػووات القليلػة األمريكغ وستوجح عمل

ادلقبلة تيث اصبح ب داد بوسيفن اجلديػدة وسػيتعرض ايسػالـ للتآوػل مػن الػداخل وسػيحقق 
ال رر االهتصار ، صراع احلوارات. لكن ً ا لن يػوجح ابعتقػاد .(  ًػػ. هقػال عػن صػحيدة 

 ـ.30/53/3002الدستور 

 مريكػػػا وحليدتهػػػا إسػػػرا يل زلققػػػة زلدو ػػػة زلروسػػػة ،  ػػػل  هممػػػة  ومػػػا دامػػػن مصػػػاحل
الشػػرؽ األوسػػط وػػال مػػاهق عوػػد  مريكػػا  ف يوحهػػا جػػوازات دؽلقراطيػػة وشػػهادات حسػػن سػػرية 

 وسلوؾ واصودها ضمن زلور اخلري.. 

ومػػا دامػػن اروػػق ألمريكػػا واسػػجد يسػػرا يل وهػػغ دؽلقراطيػػة ووقػػا  للتصػػوي  األمريكػػغ 
ى عروشها  عػن الػديكتااورايت ومػا ًػو حػاؿ جيػق األهممػة العربيػةل وادلانػاؿ ولو واف ي:بق عل

الليإ صارخ للعياف ارف وها يد دخل اجلوة األمريكية سجرد اهبيفاحي يتػن  يػداـ األمريكػاف.. 
ومق  ف سياسااي جتاى ايسالـ وحربي للمجاًػدين ًػغ ًػغ إ ات ػريل ومػق  ف سػجوهي ال زالػن 

وػػػػيفهدين وادلعػػػػ با ومػػػػا زاؿ اخليفػػػػ  والقتػػػػل والتصػػػػدية لكػػػػل معػػػػارض ا ػػػػا ابواًػػػػدين وادل
سياسػػػة واضػػػحة لػػػدوتااورى إال  ف  القلػػػم يػػػد روػػػق عوػػػي عوػػػد واشػػػويفن مػػػا داـ يػػػد دخػػػل جوتهػػػا 

 وسجد ، زلراءا وسيصو   عما يريح ودولة دؽلقراطية مانالية. 

ولػػػة ويصػػػو  مػػػن ًػػػ ى الواحيػػػة د؛ ًػػػ ا وقػػػط مػػػن حيػػػث السياسػػػات الداخليػػػة؛ مهػػػال  
دؽلقراطيػػة مهمػػا اراكػػح مػػن جػػرا م ، حػػق الشػػعح الليػػإ..  مػػا مػػن حيػػث ادلصػػاحل األمريكيػػة 
وايسػرا يليةل ولػن اروػق واشػويفن حػ ارًا عػن ر سػي  بػدا  مهمػا اهػبيفح واهقػاد وهػ ى ًػغ  صػػوؿ 

ك ا ادلل واشويفن عمالرًا..   الدؽلقراطية األمريكية ًو
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م الدؽلقراطية ، دولة عرب ية( وتح الكااح الربييفا  )روبرت ويسػس( ويتن عوواف )ًو
، صػػحيدة )االهدبوػػدهن( حػػوؿ مػػا ػلػػدث ، العػػراؽ واخليفػػة األمريكيػػة ييامػػة الدؽلقراطيػػة ، 
الشرؽ األوسط )إهوا   ال رر   ال ين صػوعوا اعلػح احلكػاـ اليف ػاة ، الشػرؽ األوسػط وػوحن 

 إ هرد  بدا  ف اكوف الدوؿ العربية دؽلقراطية(. 

االهدبوػدهن( عػن )ويسػس( يولػي )عوػدما حػاوؿ ادلصػريوف ، الانال يوػات إيامػة وهقلن )
دؽلقراطية ادخل الربييفاهيوف ووضعوا ادلعارضا ، السجوفل وضلػن ال ػربيا الػ ين ر وػا حػدود 
اعلػػػح الػػػدوؿ العربيػػػة وصػػػوعوا اعلػػػح حكامهػػػا اليف ػػػاة. ارف َا بػػػوش وبلػػػري ويريػػػداف إيامػػػة 

 ـ52/3/3002العر (. اًػ. هقال عن الدستور الدؽلقراطية ، العاإ 
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 الغرب والدميقراطية اإلسرائيلية
لكػػن مػػاذا عػػن إسػػرا يل    غلػػوز  ف ه ػػادر ًػػ ا الدصػػل دوف  ف هعػػر ج علػػى دؽلقراطيتهػػا 

 مق الدلسيفيويا وعاليات واشويفن وال رر عموما  ء ى الدؽلقراطية   

دية يتلئ وتبهػا ادلقدسػة بوصػوص واربيػرات إف إسرا يل اقـو  صال على  قاوة ديوية يهو 
 الستعباد  و إابدة جيق الشعور الف اقق يتن سييفرهتا.

 .[59 – 30/50]اهمر على سبيل ادلاناؿ عهدًم القدف سدر التانوية 

و على ول حاؿ  مر معلـو ال ؼلدى على  حد..   ًو

بػػاط و يػػق ءػػ ى لكػػن الػػ   يػػد ؼلدػػى علػػى الػػبعض  ف ألمريكػػا ولكانػػرَي مػػن ال ػػربيا ارا
الانقاوػػػػػةل وجػػػػػ ور ًػػػػػ ا االرابػػػػػاط ارجػػػػػق إىل الدػػػػػ:ة الػػػػػف اهتقلػػػػػن ويهػػػػػا الػػػػػدعوة إىل األصػػػػػولية 
الربواسػػتاهتية ايصليليػػة مػػن برييفاهيػػا إىل  مريكػػا مػػق االحػػتالؿ الربييفػػا  ألمريكػػا.. حيػػث اقػػـو 

هنايػػة  ًػػ ى األصػػولية علػػى هبػػورات اوراايػػة يهوديػػة اػػدور حػػوؿ دور إسػػرا يل الػػر يإ ، حػػرر
العػػاإ )ًررلػػدوف( الػػف اسػػبق عػػودة ادلسػػيحل ويػػد ازدادت ًػػ ى العاليػػة جتػػ  را  ، عهػػد روانلػػد 
ري ػػػاف الػػػ   وػػػاف مػػػن ايصليليػػػا الػػػ ين رس ػػػخوا التحػػػال  اليهػػػود  األمريكػػػغ إبعالهػػػي  ييػػػدى 
ادليفلق لسياساهتا بل واعتقػادى َأهػي سػيكوف مػن اجليػل الػ   سيشػهد )ًررلػدوف( الػف سػتهيئ 

 عودة ادلسيح.. ل

و هػػػر ادلرو جػػػوف ذلػػػ ى العقيػػػدة بتكتػػػل اليمػػػا ادلسػػػيحغ يتػػػن اسػػػم )احملػػػاوما اجلػػػدد( 
الػػ ين يكوػػوا مػػن يتقيػػق وػػوز بػػوش األر وجػػار بػػوش االبػػن ليكمػػل ادلسػػرية ولكػػن بقػػوة وعلويػػة 
 وػرب و وسػقل حيػػث اطلػرط ، التحػال  الصػػليإ اليهػود  ادلوجػي ضػػد ايسػالـل و وػرز يتػػال  

وما اجلػػدد مػػق األصػػوليا ايصليليػػا التوحػػد الكامػػل بػػا  مريكػػا وإسػػرا يلل اوحػػد يقػػـو احملػػا
ػو مػن احملػاوما اجلػدد يقػوؿ: )إسػرا يل  على  ساس عقا د  ديرت.. حن إف )اـو ديالر ( ًو

 ال اعترب مشكلة ، الشرؽ األوسط بل إسرا يل ًغ احلل( اًػ. 

 يل الوبػػورة التوراايػػة ادلزعومػػةل وتهػػدـ ادلسػػجد واحلػػل عوػػد ًػػ الر ادلتيفػػروا  ف يتقػػق إسػػرا
األيصػى لتبػرت مكاهػي اذليكػػل لتهيػئ لعػودة ادلسػػيح بعػد معروػة )ًررلػػدوف( حيػث سػيتبق اليهػػود 
جػػيعهم ادلسػػيح وي موػػوف بػػي تسػػح عقا ػػد ًػػ الر الصػػليبيال واحلقيقػػة  هنػػم سػػيتبعوف ادلسػػيح 

 ا يتلي.. الدجاؿ ألف ادلسيح احلقيقغ إ ي مووا بي بل حاولو 

كػػػ ا وػػػ ف حقيقػػػة العاليػػػة بػػػا  مريكػػػا وإسػػػرا يل ال اقػػػـو وقػػػط علػػػى اوحػػػد ادلصػػػاحل  ًو
والسياسات والتيفلعات بل واوح د العقيػدة وادلصػري.. وتيفلعػاهتم وسياسػاهتم وعاليػتهم اسػتلهم 
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ر اًػػا مػػن  وكػػار وعقا ػػد األصػػولية الصػػليبية اليهوديػػة مباشػػرةل وعوػػدما هقػػوؿ  صػػولية ًوػػا وػػال 
ػػا ادلسػػيحل وػػال  بػل هعػػرت اعتمػػادًم علػػى  صػػوذلم هعػرت  م إىل  صػػوؿ ادلسػػيحية الػف يرًر اراكػػاًز

 التورااية احملروة.. 

وعليػػي ودولػػة وأمريكػػا اتحػػرؾ مػػن ًػػ ا ادلخػػزوف العقا ػػد  اخلبيػػث واػػتحكم بسياسػػاهتا 
را يلل ال ؽلكػػن  ف اتخلػػى  بػػدا  عػػن حليدتهػػا العقا ديػػة إسػػ؛  لػػة مػػن ادلتيفػػروا ادلػػ موا بوبورااػػي

ال  مصػاحل إسػرا يل ، وستكوف ييفعا  واذبة سلادعة ،    وعود يد اقيفعها إذا مػا واهػن ختػ
 ادلويفقة.. 

عامػػا  والػػوالايت ادلتحػػدة  10يقػػوؿ )وػػولن ابوؿ(: )موػػ   ف يامػػن دولػػة إسػػرا يل يبػػل 
و عػػراؼ ملتزمػػة التزامػػا  متواصػػال ابجتػػاى إسػػرا يلل دولتػػاف مرابيفتػػاف معػػا إىل األبػػد بواسػػيفة يػػيم 

 ـ 31/55/3002مش:وةل ًو ا لن يت ري إىل األبد( اًػ. الدستور 

ولػػ لس وػػال يوب ػػغ للمتػػابق للسياسػػة األمريكيػػة واصػػرػلات مسػػووليها ادلتعاطدػػة وادل يػػدة 
دومػػا يسػػرا يل و، وػػل المػػروؼ واألحػػواؿ  ف يسػػت رر ذلػػس  و  ف يتويػػق عػػريى مهمػػا اي:وػػن 

الدػات وخرويػاتل وسػتبقى ادلكاييػل وادلعػايري وادلبػاد  والقػيم إسرا يل من جرا م  و رلػازر  و سل
 واألعراؼ والقواها ات ري واتلوف واتأرجح عود الساسة األمريكاف لتواوق ادلصاحل ايسرا يلية.. 

ولػػػ لس ورعػػػم  ف اسػػػتيفالعات الػػػر   الشػػػعبية ال ربيػػػة يػػػد   هػػػرت  ف عالبيػػػة ال ػػػربيا 
إال  ف  عػػن مػػا يػػد يصػػدر مػػن ؛ مػػن والسػػالـ العػػادلغيعتقػػدوف  ف إسػػرا يل  وػػرب خيفػػر علػػى األ

 مريكػػا و ورواب الر يػػة مػػن هقػػد يسػػرا يل ال ؽلكػػن  ف يتعػػدب ،  ومػػق صػػورى و، حػػاؿ  خيفػػر 
التجػاوزات واوػازر ايسػرا يلية عتػح  ـ صػبورة واعاملهػا مػق ابوهػا الشػقغ األرعػن الػ   يتػاوؿ 

 حملة شتا مي ويروي وإًااناي.  ف الدن همرى بليف  ابلض وغ ال ي ذ  هدسي مت

وابلوسػػػبة للسػػػالح الوػػػوو  والكيمػػػاو  الػػػ   يوػػػق  مريكػػػا مػػػن امتالوػػػي خصوصػػػا  ، ْ 
مويفقة الشرؽ األوسط سلاوة  ف يقق يتػن  يػد إسػالمية  و حكػم إسػالمغ ، يػـو مػن األايـ.. 

ػارر ومػػا ػلػارر اصػػر  و اعايػح  و يت  ػػا  وهػ ا ادلوػق ال ييفػػاؿ إسػرا يل  بػدا ل وال يت  وػلاصػر عرًي
شلن يد يدكر ابمتالؾ ذلسل بػل ًػو حػق مشػروع ذلػا يتتاجػي لوػماف  موهػال  مػا ارخػروف وػال 

  من ذلم وال سالـ وال حن حياة..  ر يتم الدؽلقراطية األمريكية   

ػػار سػػتما ة ر س هػػوو  ولػػديها ارسػػاهة مػػن األسػػلحة الكيماويػػة  إسػػرا يل يتلػػس اليػػـو ًز
ة لتيفػػوير السػػالحل واسػػتديد مػػن جيػػق بػػرامج التكوولوجيػػا األمريكيػػة والبيولوجيػػة وبػػرامج ضػػخم

ا..   ، رلاالت التسلح واأليمار الصواعية وعرًي

 و مريكا ادعم إسرا يل دعما  ماليا سخيا .. ْ 
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وحسػػػػح يػػػػوؿ األمريكػػػػغ )جػػػػيمإ ديديػػػػد(: )وػػػػ ف إسػػػػرا يل ولدػػػػن داوعػػػػغ الوػػػػرا ح 
سػووات األربعػا ادلاضػية((ل واػدوق ذلػا  مريكػا ( مليػار دوالر ، ال320األمريكيا  وانر من )

 سوواي  ال ة مليارات دوالر 

و مريكػػػػا اػػػػدعم إسػػػػرا يل إعالميػػػػا ل وادلتػػػػابق لوسػػػػا ل ايعػػػػالـ األمريكيػػػػة مػػػػن صػػػػحاوة  ْ
وإذاعػػة وووػػا يات غلػػد التحي ػػز المػػاًر والواضػػح والصػػريح لصػػاحل إسػػرا يل وال يكػػاد يػػرب هقػػدا  

  و إجرامها..  و إ هارا  وازر إسرا يل 

وبيومػا يتػآمر ؛ بل حن ال:بية األمريكية ليفلبة ادلدارس اويفلق من ًػ ا التحي ػز المػاًر ْ
طواعيػػن العػػرر لتجريػػد األجيػػاؿ مػػن وػػل مػػا يػػد يعػػزز  قاوػػة اجلػػوارح ويعملػػوف جاًػػدين لبػػث 
 قاوة الدواجن من خالؿ ايعالـ بل وخيفح ادلساجدل ويسيفوف اليـو علػى مػا يػد يوجػد مػن 

ة إسػػػالمية ، ادلوػػػاًج ادلدرسػػػية ويعملػػػوف علػػػى طمػػػإ الكػػػم ادلسػػػحة  و مسػػػخها لتػػػوا م مسػػػح
اهبيفاحهم لليهود والصليبيا واواسح  خو هتم لليهود يتن مسػمى بػث روح التسػامح وايخػار 
ػار )اجلهػاد( والكراًيػة والب وػار  واحملبة )ادلواالة( وبدعوب هب  ول مػا يػدعو إىل العوػ  وايًر

مػػق ًػػػ ا و هوػػا هػػػرب ادلوػػاًج الدراسػػػية ، ادلػػدارس األمريكيػػػة واهػػن وال زالػػػن ؛ ار()الػػوالر والػػػرب 
اسػػرد اتريػػ  ادلسػػلما والصػػراع ايسػػالمغ ايسػػرا يلغ سػػردا  موػػلال مشػػو ًا يمهػػر اليهػػود علػػى 
الدواـ وأصحار حق ، ولسيفا و هنا وطوهم ال   عػادوا إليػي بعػد اضػيفهاد واشػرد وشػتات 

ػا ومػ اتها موػ  ييامهػا إىل طويلل وال اتعرض تاؿ  ل ور    جرؽلة من جػرا م إسػرا يل ورلازًر
ل بل ايفمإ وا ي ػح خببػث وػل حقيقػة يػد اسػغر إىل إسػرا يلل واكيػل ذلػا الانوػار دومػا ،   اليـو
وتح التاري  و علح الكتػح ادلدرسػيةل و سػرا يل ، ًػ ى الكتػح ا قػدهـ دا مػا  لليفػالر ودولػة 

 مويفقة البحر ادلتوسط.. دؽلقراطية اقدمية را دة ، 

واهمػػػػر حػػػػوؿ ذلػػػػس تانػػػػا  بعوػػػػواف )صػػػػورة الصػػػػراع العػػػػر  ايسػػػػرا يلغ ، وتػػػػح التػػػػاري  
 األمريكغ ادلدرسية ، الاناهوايت األمريكية للباحث إايد القزاز من جامعة واليدورهيا(.
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 بعض مالمح الدميقراطية اإلسرائيلية
ؽلقراطيػػػػة ايسػػػػرا يلية الػػػػف اػػػػدعمها وارف إىل اسػػػػتعراض سػػػػريق لػػػػبعض مالمػػػػح ًػػػػ ى الد

 ويتدحها  مريكا ، اصرػلات ساستها و، إعالمها ومواًجها.. 

( م سسػػػة دوليػػػة ووػػػرد ، 200 وػػػد موسػػػق التحػػػال  الػػػدون الػػػ   يوػػػم حػػػواىل ) ْ
احلقػػػػػويغ األمريكػػػػػغ )جوزيػػػػػ  شػػػػػاوال( الػػػػػ   عمػػػػػل ، مكتػػػػػح ادلدػػػػػوض حلقػػػػػوؽ ؛ عوػػػػػويتي

ـ(  ف إسػػػػرا يل 3000 - 5992، عػػػػزة مػػػػا بػػػػا عػػػػامغ )ايهسػػػػاف التػػػػابق لألمػػػػم ادلتحػػػػدة 
يػػارس سلسػػلة مػػن جػػرا م احلػػرر تػػق الشػػعح الدلسػػيفيرت ويػػارس القتػػل ادلتعمػػد ضػػد ادلػػدهيا 
واراكػػػح اوػػػازر اجلماعيػػػة وهتػػػدـ ادلوػػػازؿ واشػػػرد الالجوػػػا ويتػػػل زللهػػػم ادلهػػػاجرين اليهػػػود مػػػن 

د السػػكاف العػػرر األصػػليا ، األراضػػغ سلتلػػ  دوؿ العػػاإل و هنػػا يػػارس التمييػػز العوصػػر  ضػػ
 ـ5922احملتلة عاـ 

ـ يػد 3002وا ور ايحصارات ادلختلدة  هي خالؿ الانال ػة  عػواـ الػف سػبقن عػاـ  ْ
( امػػر ة.. ويمػػا 300( طدػػل و وانػػر مػػن )900( ولسػػيفيرت بيػػوهم مػػا يقػػارر )2100يتػػل )

اهيػػة آالؼ ولسػػيفيرت (  لػػ  جػػريح  لػػانهم مػػن األطدػػاؿل ومػػوهم مث29بلػػض عػػدد اجلرحػػى ضلػػو )
(  لػػػ  معتقػػػل ال يػػػزاؿ حػػػوان 21 صػػيبوا إبعايػػػات دا مػػػةل بيومػػػا وصػػػل عػػػدد ادلعتقلػػػا ضلػػػو )

( ورشػػػة وزلػػػل وموشػػػأة 9100( مػػػوهم ، معسػػػكرات االعتقػػػاؿ.. ومػػػا ل اػػػدمري )9100)
صػػػواعيةل ًػػػ ا عػػػري اػػػدمري األراضػػػغ الزراعيػػػة وايػػػتالع األشػػػجار ادلانمػػػرة.. ويصػػػدن  وانػػػر مػػػن 

 ( مدرسة إىل  كوات عسكرية.. 21رسة ول يتويل  وانر من )( مد300)

وطالػػن االهتهاوػػات واالعتػػدارات جيػػق رلػػاالت احليػػاة األخػػرب وشػػملن ادلستشػػديات 
واجلامعػػات وادلبػػا  العامػػة وموػػازؿ الدلسػػيفيويال وابألريػػاـ وقػػد دمػػرت يػػوات االحػػتالؿ خػػالؿ 

آالؼ موػزؿ دمػرت اػدمريا  شػامال   1 (  لػ  موػزؿ موهػا حػوان93السووات الػانالث ادلػ وورة )
 وليا  ووانري موها دمرت مق  اث ها وزلتوايهتا دوف  ف ؽلهل  صحاءا يخراجي.. 

ولسا ل  ف يسأؿ لو  ف ً ى ادلوازؿ وضق بعوها ووؽ بعػض وكػم بػرج وػأبراج التجػارة 
 ستعادؿ..  

ػابيوف عوػد ال ػرر وغلػوز ألمري كػا  ف اوتهػس ومق ذلػس والػ ين دمػروا برجػغ التجػارة إًر
جيػػق األعػػراؼ وادلعاًػػدات واحلقػػوؽ والقػػواها واألخػػالؽ ، احلػػرر علػػيهمل  مػػا إسػػرا يل حػػا 
ادعػػػػل ًػػػػ ى األواعيػػػػل وهػػػػغ دولػػػػة دؽلقراطيػػػػة يػػػػارس حقهػػػػا الشػػػػرعغ ، الػػػػدواع عػػػػن الػػػػودإ   

ار عود الساسة األمريكاف ال غلوز ولو واف دواعا  عن الودإ     ومقاومة  واعيلها ً ى إًر
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انػػػري مػػػػن ايحصػػػارات ادلتقدمػػػػة ذورهتػػػػا موممػػػة العدػػػػو الدوليػػػة واسػػػػتوكرت شلارسػػػػات وو
القمػػق واالعتيػػاؿ واذلػػدـ وادلصػػادرة ومػػا ذورهتػػا  يوػػا إضػػاوة إىل ادلوممػػات العربيػػة والدلسػػيفيوية 
موممػػػػات حقوييػػػػة يهوديػػػػةل وإ يػػػػ:ؾ جػػػػيش ايحػػػػتالؿ سػػػػالحا  خػػػػالؿ ًػػػػ ى االهتهاوػػػػات إال 

ودتحػػػػن القػػػػوات ايسػػػػرا يلية ارسػػػػاهتها علػػػػى مصػػػػراعيها ؛ الوػػػػوو  اسػػػػتعملي ابسػػػػتانوار السػػػػالح
وجعلػػػػن الدلسػػػػيفيويا حقػػػػل جتػػػػارر ألسػػػػلحتها احلديانػػػػة والقدؽلػػػػة ولػػػػم اػػػػ:دد عػػػػن اسػػػػتعماؿ 
السالح اخلديػ  والانقيػل والقػوا وعػريى مػرورا  ابليفػا رات ادلروحيػة والودا ػة والػدابابت وادلدوعيػة 

الوماميػػػة واخلاصػػػةل وحػػػن األسػػػلحة الكيماويػػػة وقػػػد واجلراوػػػات والوسػػػ  والتدجػػػري والوحػػػدات 
 ودت صحيدة ًآراإ اليهودية استخداـ اجليش ايسرا يلغ لألسلحة الكيماويػة احلاريػة ضػد 

 األطداؿ الدلسيفيويا.. 

 ـ..  3002ً ا عن السووات الانالث يبل عاـ 

 -هسػاف ـ هدسي وقد ذوػر اقريػر اذليوػة الدلسػيفيوية ادلسػتقلة حلقػوؽ اي3002 ما عاـ 
ـ مػا ال يقػل 3002 هي يد يتػل خػالؿ العػاـ ادلوصػـر  -ـ 52/2/3002هشر ، الدستور 

( امػػػػػر ةل وجتػػػػػاوز عػػػػػدد اجلرحػػػػػى 59( طدػػػػػل و )532( ولسػػػػػيفيرت مػػػػػن بيػػػػػوهم )339عػػػػػن )
( ولسػػػػػيفيرت طالػػػػػػن ، وانػػػػػري مػػػػػػن 3303( جػػػػػريح. ومشلػػػػػن ْحػػػػػػالت االعتقػػػػػاؿ )3000)

( 99( طدػال و )391. ومػن بػا ادلعتقلػا )األحياف  يرابر مودػ   العمليػات ضػد إسػرا يل.
 امر ة. 

( موػػزؿ ًػػدـ موهػػا بشػػكل  3000 مػػا ًػػدـ ادلوػػازؿ وػػتم إحلػػاؽ الوػػرر سػػا ال يقػػل عػػن )
 ( موزال. 990ولغ )

 ( دوظلا زراعيا. 2190 ما جتري  األراضغ وتم جتري  ما ال يقل عن )

الكاملػػػة الػػػف دمػػػرت وابليفبػػػق وهػػػ ى التقػػػارير ال اتعػػػرض للموػػػازؿ واألراضػػػغ والقػػػرب  ْ
ـ وحلػػػػػن مكاهنػػػػػا ادلسػػػػػتوطوات وادلػػػػػدف 5922وصػػػػػودرت و بيػػػػػدت ، ادلوػػػػػاطق احملتلػػػػػة عػػػػػاـ 

يبػة الػف ويعػن ويهػا وػدير ايسػا والدواؽلػة  ايسرا يلية اجلديػدة وال ادلػ ابح الدميعػة واوػازر الًر
ا و لس ولي يد  صبح هسيا موسيا..   واليفويفورة ويبية وعرًي

م يتػػػل واػػػدمري وعػػػريى ؽلػػػارس ابدلػػػاؿ والسػػػالح والػػػدعم ادلعوػػػو  وػػػل مػػػا اقػػػدـ مػػػن جػػػرا 
وهل هسيوا وي  سارع األسيفوؿ األمريكغ إىل شػواطئ ؛ األمريكغ بل وادلاد  والعملغ  حياان  

 ـ5923بريوت ليساهد إسرا يل ، عزو لبواف عاـ 

ػػػل هسػػػيوا مشػػػاروة حاملػػػة اليفػػػا رات ) يزهنػػػاور( ، دؾ بػػػريوت ابلصػػػواري  ، الويػػػن  ًو
 هدسي ال   واهن ي ا   اجلوراؿ شاروف وجيشي ادوها  
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% مػػػن  وػػػراد 90وا وػػػد الباحانػػػة الوروغليػػػة ، حقػػػوؽ ايهسػػػاف )آف وريسػػػتا(: ) ف  ْ
اجلػػيش ايسػػػرا يلغ ًػػم رلرمػػػو حػػرر ووقػػػا  للمعػػايري الدوليػػػةل و هػػي  صػػػبح مػػن ادلعتػػػاد  ف ييفلػػػق 

 يعايح على ذلس( اًػ.  اجلود  ايسرا يلغ الوار ءدؼ يتل الدلسيفيويا دوف  ف

ًػػ ا ولػػػي عػػػري آاثر اجلػػػدار العػػػازؿ الػػ   ابويػػػي إسػػػرا يل وصػػػادرت آالؼ الػػػدوظلات مػػػن 
( 300 راضػػغ الدلسػػيفيويا وحولتهػػا إىل وػػاهتوانت معزولػػة. وآاثرى ادلػػدمرة طالػػن  وانػػر مػػن )

( يريػػة وبلػػدة ولسػػيفيوية بشػػكل وامػػل عػػن 500يريػػة وبلػػدة وسػػيتم بواسػػيفتي وصػػل  وانػػر مػػن )
غ موممة )بتسليم( احلقوييػة ايسػرا يلية إىل  را ضيها الزراعيةل حن دعا ذلس موممة يهودية ًو

استوكار اهتهاوات اجلدار والتح ير موهػال و شػارت ، اقريػر ذلػا هشػر ، صػحيدة الدسػتور ، 
 لػػ  دو  مػػن األراضػػغ الزراعيػػة  مػػا عمػػـو  32ـ  ف اجلػػدار يصػػادر يرابػػة 31/53/3002

ا اجلدار وتجاوز رلموعها ، إحصػارات  خػرب )األراضغ الزراع ا الف يصادًر ( 532ية وعرًي
  ل  دو . 

واكلمػػػن )بتسػػػليم( عػػػن بػػػواابت ايذالؿ الػػػف  ييمػػػن علػػػى اجلػػػدار الػػػ   وصػػػل بػػػا 
الوػػػػاس ومصػػػػاحلهم ومػػػػزارعهم واليفلبػػػػة ومدارسػػػػهمل ويقػػػػ  عليهػػػػا وػػػػل يػػػػـو ادلزارعػػػػوف واليفلبػػػػة 

م طػػػػوابري طويلػػػػة مًر قػػػػة وم لػػػة للوصػػػػوؿ إىل مدارسػػػػهم  و مػػػػزارعهم  و  مػػػػاون والعمػػػاؿ وعػػػػرًي
عملهم وورشهم الف حاؿ اجلدار بيوها وبيوهمل بل إهي شػر د وانػريا  مػن األسػر الدلسػيفيوية ويسػم 
األسػػرة الواحػػدة بػػا طرويػػي. ووػػم مػػن الوسػػار الدلسػػيفيويات احلوامػػل وضػػعن ْحلهػػن عوػػد ًػػ ى 

ػػػػػا مػػػػػن بػػػػػواابت ايعػػػػػالؽ   وػػػػػار اه ن اليفويػػػػػل للسػػػػػماح ذلػػػػػن ابدلػػػػػرور إىل البػػػػػواابت وعرًي تمػػػػػاًر
 مستشديات الوالدة.. 

وما  ضاون إسرا يل م خرا  إىل ً ا اجلدار بوارًػا جلػدار آخػر ػلاصػر القػدس ويكػرس 
 هتويدًا وػلكم السييفرة اليهودية عليها.. 

وعلػػػى الػػػرعم مػػػن ادلعارضػػػة الدوليػػػة للجػػػدار ومسػػػرحية زلاومتػػػي ، احملكمػػػة الدوليػػػة ، 
ـ الػف وضػعن 5929وسلالدة ذلس لقواهيوهم الدولية واادايات جوي  األربعة لعػاـ )الًا ( 

وغ ادرض على سليفات    احتالؿ عدـ اهتهاؾ حقوؽ ايهساف وشلتلكااي ، البلػد احملتػل.. 
ورعػػػػم  ف األطػػػػراؼ ادلتعايػػػػدة علػػػػى اياداييػػػػة  وػػػػدت اهيفبػػػػاؽ اياداييػػػػة علػػػػى وضػػػػق األراضػػػػغ 

ورعػم ؛ ـ3005ـ ووػاهوف األوؿ 5999ريهػا اللػ ين عقػدا ، يػوز الدلسيفيوية احملتلة ، م ي
ذلػػػس وػػػ ف إسػػػرا يل اصػػػر علػػػى عػػػدـ االعػػػ:اؼ ابهيفبػػػاؽ اياداييػػػة و حكامهػػػا علػػػى األراضػػػغ 
الدلسيفيوية.. ياما  وما اصر  مريكا على عدـ اهيفباؽ  حكاـ ً ى االاداييػات ادلتعلقػة َأسػرب 

 ما اشتهيي وهتواى وختتارى من  واعيل.. احلرر على معتقلغ جواهتوامو   وعلى ول 
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كػػػ ا ًػػػو شػػػأهنم مػػػق جيػػػق االاداييػػػات والقػػػواها وادلعاًػػػدات الدوليػػػة يشػػػارووف ، ؛ ًو
وضػػػعها ووقػػػا  ألًػػػوا هم   يدس ػػػروهنا ووقػػػا  دلصػػػاحلهم ويقػػػرروف اهيفبايهػػػا حيػػػث يشػػػاروف وعػػػدـ 

 اهيفبايها حيث يشاروف.. 

متمػػػػردة علػػػػى يراراهتػػػػا ويواهيوهػػػػا و سػػػػرا يل  وإ اعػػػػرؼ األمػػػػم ادلتحػػػػدة ، اترؼلهػػػػا دولػػػػة
والوالايت ادلتحدة.. وووقا للواث ق وقد صدر عن األمم ادلتحدة ومومماهتػا وجعيتهػا ورلالسػها 

ولهػػػػا رووػػػػتها إسػػػػرا يل ؛  ( يػػػػرار يػػػػدين إسػػػػرا يل ، يوػػػػااي سلتلدػػػػة200ادلختلدػػػػة  وانػػػػر مػػػػن )
 اجلدار العازؿ   واهتهكتها وضربن ءا عرض احلا ط واليـو اورر ءا عرض 

ػػو  مػػر اندر احلػػدوثل اللهػػم إال ، اجلمعيػػة  ًػػ ا عوػػدما اصػػدر مانػػل ًػػ ى القػػراراتل ًو
ػػا مػػن  رويػػة األمػػم ادلتحػػدة الػف ال ييمػػة إلزاميػػة لقراراهتػػا وإال واألصػػل  ف األمػػم ؛ العموميػة وضلًو

، بعػػض  ادلتحػػدة  لعوبػػة بيػػد  مريكػػا وإسػػرا يل.. وعلػػى وػػرض  ف  مريكػػا  و إسػػرا يل واجهػػن
وػػ ف حػػق ؛ األحػػواؿ بعػػض القػػرارات  و التصػػويتات ادلزعجػػة ، األمػػم ادلتحػػدة  و رللػػإ األمػػن

الديتو األمريكغ سيكوف جاًزا الع:اض واعيفيل مانل ً ى القراراتل ويد وعلن  مريكػا ذلػس 
 مرارا  واكرارا .. 

مػػػا يصػػػرح ومػػػق ذلػػػس وأمريكػػػا دولػػػة دؽلقراطيػػػة  .. وإسػػػرا يل  يوػػػا دولػػػة دؽلقراطيػػػة   و
 دوما  الساسة األمريكاف ابتدار من بوش إىل  د  مسووؿ ، البين األبيض.. 

وآخػػر اصػػريح صػػدر عػػوهم مػػا يالػػي مسػػاعد وزيػػر اخلارجيػػة األمريكيػػة )مػػارؾ عرو ػػاف( 
ـ حيػػػػث  3002/  2/  2، لقػػػػار مػػػػق الصػػػػحاوة ، السػػػػدارة األمريكيػػػػة ، عمػػػػاف بتػػػػاري  

ػػ ا  علػػن  ف: )إسػػرا يل دولػػة دؽلقراط يػػة ولػػيإ مسػػت راب  وال مداجوػػا   ف اػػدعم بػػالدى إسػػرا يل ًو
 2/  2 مر طبيعغ وال اػ:دد بػالدى ، الووػار بػدعمها يسػرا يل  (   ًػػ مػن صػحيدة الدسػتور 

 ـ  3002/ 

 دلاذا دولة إسرائيل الدميقراطية!! بال دستور!؟:  

ريكػػػغ يسػػػرا يلل سػػػ اؿ  خػػػري  طرحػػػي يبػػػل  ف  عػػػادر ًػػػ ا ادلوضػػػق  ويػػػدا  للتحيػػػز األم
ا ألجل مصاحلها..   والتالعح سعايري الدؽلقراطية وعرًي

اقػػرر القػػواها واألعػػراؼ الدوليػػة ، ًػػ ا العصػػر  هػػي ال بػػد لكػػغ  خػػ  الدولػػة اليفػػابق  
الػػػدؽلقراطغ العصػػػر  ادلرضػػػغ عوػػػي دوليػػػا   ف اتخػػػ  دسػػػتورا  يبػػػا  اخليفػػػوط العريوػػػة ، سياسػػػة 

وؽ الشػػعح واكدػػل حقػػوؽ ايهسػػاف واعلػػن عػػن احػػ:اـ احلكػػم وػلتػػو  علػػى مػػواد اكدػػل حقػػ
حقػػػػوؽ األيليػػػػات وادلػػػػر ة واليفدػػػػل واحػػػػ:اـ حريػػػػة العبػػػػادة وحػػػػق التعلػػػػيمل وابػػػػا  طبيعػػػػة الدولػػػػة 
وحػػدودًال ويتػػدد طريقػػة واليػػة احلكػػم جهػػوراي  وػػاف  ـ ملكيػػا  ـ عػػريى.. ويتػػد د مهػػاـ سػػليفات 
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امػػة لسياسػػاهتا وادلصػػادر ادلعتمػػد عليهػػا ، الدولػػة مػػن اودي يػػة ويوػػا ية واشػػريعية واخليفػػوط الع
 التشريق وضلو ذلس.. 

ويعػػرؼ الدسػػتور عوػػد القػػاهوهيا َأهػػي ) بػػو القػػواها( ألهػػي ػلػػدد اخليفػػوط العامػػة لومػػاـ 
 احلكم وألف سا ر القواها الدرعية اشر ع واسن على ضور خيفوطي العامة.. 

ويػػػد بي وػػػن ، وانػػػري مػػػن وتػػػاابا ودػػػر الدسػػػااري الوضػػػعية و هنػػػا وضػػػعن واخ:عػػػن مػػػن 
زابالت  وكػػػار و ًػػػوار القػػػاهوهيا وعلػػػى هنػػػج الدسػػػااري ال ربيػػػة ولػػػ لس وهػػػغ اوػػػايض ايسػػػالـ 
واوػػاد ملػػة التوحيػػد.. ويػػد ضػػربن  مانلػػة علػػى مػػا يتويػػي ًػػ ى الدسػػااري مػػن ودػػر بػػواح وشػػرؾ 

وتبتػي بدوػل هللا اعػاىلل اهمػر علػى سػبيل ادلانػاؿ )وشػ  الوقػار صراح ،  وانر من وتار شلػا  
عػػن شػػريعة ال ػػار( الوسػػخة الكويتيػػة والوسػػخة األخػػرب األردهيػػة ادلختصػػرة.. ويػػد بيوػػن ًوػػاؾ 
است وار ادلسػلما بػديوهم واسػتعال هم بقػرآهنم عػن  ف ػلتػاجوا لشػغر مػن ًػ ى الدسػااريل وإظلػا 

مػن ال ديػن لػي وؽلشػغ مكبػا علػى وجهػي  و  هػي عػا  مػن  ػلتاجها ويدرح ءػا وي عم ػم مػن شػأهنا
االستبداد السياسغ وإ غلد ، ديوي احملػرؼ ادلهلهػل مػا يروػق عوػي ذلػس االسػتبداد وؽلوحػي الػس 

 احلقوؽ الف ات ر ءا ً ى الدسااري.. 

ويػػػد جػػػرب ال ربيػػػوف واعتػػػادوا  ف يوتقػػػدوا الػػػدوؿ الػػػف ال اتخػػػ  دسػػػااري معلوػػػة ويعػػػدوف 
وػػػا  وإًػػػدارا  حلقػػػوؽ ايهسػػػاف والدؽلقراطيػػػة ويهػػػا.. ولػػػ لس وبعػػػد سػػػقوط  و اهسػػػتاف ذلػػػس ميفع

والعػػػراؽ واهػػػن القيػػػادة األمريكيػػػة الػػػح علػػػى ضػػػرورة وضػػػق دسػػػتور.. ػلقػػػق ومػػػا يػػػدعوف  مػػػا  
وػػػػػاؾ..  الشػػػػعح ويكدػػػػػل حقػػػػػوؽ طوا دػػػػي ادلختلدػػػػػة وػلػػػػػدد السياسػػػػػات العامػػػػة للومػػػػػاـ ًوػػػػػا ًو

ـ ًو ادلصػدر الر يسػغ للتشػريق ، ًػ ى الدسػااريل مػق وض يفن بكل يوة وغ ال يكوف ايسال
وما بي وا ، وتااباوا ادلشػار إليهػا لػو  حػوا وادوػلوا بػي علػى ًػ ى الػدوؿ ال   - ف ً ى الصي ة 

ؼلرج عن الشرؾ البواح حن يكوف )ايسالـ ًو ادلصدر الر يسغ والوحيد للتشػريق(ل دعوػا مػن 
ولورجػػق إىل ؛ تي و شػػبعتي ، الكتػػح ادلشػػار إليهػػاًػػ ا ارف ولػػيإ ًػػو موضػػوعوا ًوػػا ويػػد وص ػػل

 الس اؿ ال   اويدوا ًوا ألجلي.. 

ػػػو عػػػرؼ  مريكػػػا الدؽلقراطيػػػة   ابلتأويػػػدل ولػػػ لس  إذا وػػػاف ًػػػ ا ًػػػو العػػػرؼ الػػػدون ًو
امهػػػر ادليفالبػػػة بػػػي إبحلػػػاح ، العػػػراؽ و و اهسػػػتاف.. ولمػػػاذا إذف ال ايفالػػػح بػػػي إسػػػرا يل  ودلػػػاذا 

 هص  يرف وإىل اليـو اروض وضق دستور زلدد ادلعاإ للدولة  إسرا يل مو   وانر من 

 ودلاذا اوص  َأهنا دولة دؽلقراطية رعم  هنا ال دستور ذلا   

 ف إسػػػػرا يل دولػػػػة ؛  مػػػػا اجلػػػػوار األمريكػػػػغ العوصػػػػر  ادلتحي ػػػػز علػػػػى ًػػػػ ا السػػػػ اؿ وهػػػػو
 دؽلقراطيةل سوار  وضعن دستورا   ـ إ اوق..  
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يقي ػػد وػلػػد د معػػاإ الدولػػة وسياسػػاهتا وخيفهػػا وهنجهػػال و،  مػػا احلقيقػػة وػػألف الدسػػتور 
ػػا حػػن اوػػق ويهػػا  ًا  مريكػػا اتعجػػل ويهػػا واوػػ ط عليهػػا وال ا ادًر الػػدوؿ الػػف يتكمهػػا واسػػري 
دسااري اكوف زلددة ادلعاإ ووق اخلط والوهج والسياسات الف اريػدًا  مريكػا وووقػا دلػا يواسػح 

ولػػػػ لس  شػػػػرؼ علػػػػى اللجوػػػػة الػػػػف وضػػػػعن الدسػػػػتور مصػػػػاحلها ومصػػػػاحل حليدتهػػػػا إسػػػػرا يل.. 
 العرايغ )هوح ويلد ماف( اليهود  األمريكغ..   

 مػػا ابلوسػػبة حلليدتهػػا إسػػرا يل وػػاخلط والػػوهج والسياسػػة بػػل واحلػػدود عػػري زلػػددةل وألف 
إسػػرا يل غلػػح  ف ابقػػى حػػرة ، وػػل المػػروؼ وادلوايػػ  واخليػػارات والتوسػػعات وػػال داعػػغ إذف 

د موايدهػػا وػلػػدد حػػدودًا واصػػرواهتا.. ولػػ لس وػػاجلوار ايسػػرا يلغ الصػػريح لدسػػتور يػػد يقي ػػ
ـ يبل اهتخػاابت 5929على ً ا الس اؿ يقدمي لوا )ديديد بن عوريوف(.. ال   خاض سوة 

اجلمعية التأسسية معروة من  جل عدـ وتابة دستور يسرا يلل ووػاف بعػض العلمػاهيا م يػدين 
عارضوا ذلس بشدةل ورج ح ودػتهم بػن عوريػوف مػق  هػي زلسػور لوضق الدستورل  ما ادلتديووف و

على العلماهيال وحا طرحػن مسػو دة للدسػتور ايسػرا يلغ للوقػاش دلػدة  ربعػة  شػهر صلػح بػن 
عوريػػػوف ،  ف ؼلػػػرج ابالادػػػاؽ علػػػى  جيػػػل ادلواوقػػػة علػػػى الدسػػػتورل وإىل ًػػػ ى السػػػاعة ال زاؿ 

 م جال.. ولماذا  .. 

 يػػدى مػػن ادلتػػديوا علػػى عػػدـ وضػػق دسػػتور: )إف ًػػ ى األرض يقػػوؿ بػػن عوريػػوف ومػػن ي
الدلسػيفيوية مػا ًػغ إال جػزر مػن  رض اليهػود وليسػن ولهػا وال غلػوز وضػق دسػتور ذلػا إال بعػػد 

َأف يتػػد مسػػاحتها إىل مػػا بػػا هنػػر  الويػػل والدػػرات  ؛  ف اسػػتكمل شػػروط ييػػاـ الدولػػة اليهوديػػة
 وما يشري العلم ايسرا يلغ  وال .. 

ا ال ؽلكػػن وضػػق دسػػتور دؽلقراطػػغ حػػن يشػػارؾ ، وضػػعي وػػل يهػػود العػػاإ وذلػػس واثهيػػ
جرهتم إىل إسرا يل..(..   عود استكماؿ اهتقاذلم ًو

ا  ف الدولػػة إ  خػػ  شػػكلها الوهػػا غ بعػػد ال ؛ إذف وسػػبح عػػدـ وضػػق إسػػرا يل لدسػػتوًر
 من جهة احلدود   وال من جهة الشعح والسكاف..   

الكإ( ر ػػػػيإ جلوػػػػة الدسػػػػتور والتشػػػػريق القوػػػػا غ )َأف  ًػػػػم ويػػػػد  شػػػػاد )انحػػػػـو هريراوػػػػ
يػرارات اجلمعيػة التأسيسػية ًػو إل ػار مشػروع الدسػتورل ألف يسػرا يل  ًػداوا  عديػدة إ اكتمػل 

 بعدل وبدوف الدستور هستيفيق دوما يتقيق  ًداووا شيوا  وشيوا ..( 

عػػم  هنػػا دولػػة يامػػن علػػى  خػػريا .. وػػ ف  مريكػػا اقػػرر دومػػا   ف إسػػرا يل دولػػة دؽلقراطيػػةل ر 
احػػػتالؿ بلػػػد آخػػػر )ألهنػػػا ، ذلػػػس يامػػػا وأمريكػػػا( واشػػػريد شػػػعبي وإحػػػالؿ شػػػعبها زللػػػي )مانػػػل 
 مريكا( ورعػم اراكاءػا اوػازر وادلػ ابح واالهتهاوػات ، وػل وػاف )وأمريكػا( ورعػم  هنػا اوػرر 
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ػػا )وأمريكػػا(  ضػػ   إىل ذلػػس  هنػػا بعػرض احلػػا ط وػػل ادلوا يػػق والعهػػود والقػػرارات الدوليػة وعرًي
 ال دستور ذلا   

 وأمريكا اقرر رعم ذلس ولي  ف إسرا يل دولة دؽلقراطية رضغ العاإ ب لس  ـ  ل.. 

 ول لس وأمريكا  يوا دولة دؽلقراطية   

إهنػػػا شػػػريعة ال ػػػار  و يػػػل يػػػاهوف القػػػوة يػػػاهوف ادلخالػػػح واألهيػػػار.. ولػػػن اروػػػق  مريكػػػا 
حر اومو سلالبوا و هيابوا الف يل مهػا عمػالر ؛  متوا َأسها عوا ولن اك  عن ادخلها ، ش وف

 مريكػػػا ، بػػػالدان.. عوػػػدًا سػػػ:ادع  مريكػػػا وسػػػتق  عوػػػد حػػػدًا.. بػػػل وسػػػتعد ان دؽلقػػػراطيا 
 مهما وعلوا..
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 حقوق الطفل بني حضارهتم وحضارتنا
إف حيػػػاة اليفدػػػل ، ولسػػػيفا عبػػػارة عػػػن مػػػوت يػػػومغ ومعػػػاانة دا مػػػة وآالـ وعػػػ اابتل 

من األطداؿ الدلسيفيويا وضعتهم  مهاهتم وولدهتم على بػواابت ايعػالؽ وايذالؿ الػف وكانري 
ادصػػػل واقيفػػػق  جػػػزار القػػػرب وادلػػػدف الدلسػػػيفيويةل إمػػػا ، سػػػيارة اوتمػػػر السػػػماح ذلػػػا الػػػدخوؿ 
للوصوؿ إىل مستشدىل  و وضعتي ، العرار يػرر ًػ ى البػواابت اسػت: بصػخرةل وػ ف إ اتعس ػر 

ياؿ أليراهي  مػغ وضػعترت ًوػا إىل جوػح الػس الصػخرة   ويػد يوالػي رصػاص  والداي وعاش وورب
القواصػػة  و شػػػمااي القػػ ا   يبػػػل  ف يكمػػل رضػػػاعتيل وصػػورة اليفدلػػػة الرضػػيعة إؽلػػػاف حجػػػو إ 
اوإ بعػدل ويػد ييفلػق عليػي الرصػاص عالهيػة و مػاـ شاشػات الدوػا يات العادليػة بػدـ ابرد دوف 

ًػو يلتصػق وػلتمػغ بمهػر  بيػي يبػل  ف يلدػح  هداسػي ويتمػدد مباالةل وصورة الصإ ت الػدرة و 
ساووا ال زالػن ما لػة للعيػاف.. وإذا صلػا مػن ًػ ا وذاؾ إ يسػلم مػن األل ػاـ الػف ؼللدهػا اجلػيش 
ايسرا يلغ على شكل  جساـ ملوهػة يموهػا اليفدػل ادلسػكا  لعػااب وتقتلػي  و ابػ: بعػض  طراوػي 

صػػدمات الودسػػية الػػف اػػ  ر علػػى األطدػػاؿ ويػػد ابقػػى ويتػػدث لػػي إعايػػات دا مػػةل ًػػ ا عػػري ال
ػػػػػا خصوصػػػػػا إذا حصػػػػػلن ، األعمػػػػػار الصػػػػػ رية.. بػػػػػل يػػػػػد  وػػػػػدت صػػػػػحيدة )ًػػػػػآراإ(  آاثًر
ايسػػرا يلية اسػػتخداـ اجلػػيش ايسػػرا يلغ لألسػػلحة الكيماويػػة احلاريػػة ضػػد األطدػػاؿ واسػػتخداـ 

ػ ا سػوة إىل ا 53الكالر ضدًم حاؿ اعتقاذلم ويتػويلهم إذا وػاهوا وػوؽ  حملػاوم العسػكريةل ًو
يارسػػػي  يوػػػا  األهممػػػة العربيػػػة العميلػػػة ، بػػػالدان وتحاسػػػح األطدػػػاؿ علػػػى  حالمهػػػم ابجلهػػػاد 
واالستشػػهاد ويتػػاومهم ، احملػػاوم العسػػكرية خصوصػػا  إذا واهػػن  حالمهػػم يتػػـو حػػوؿ  سػػياد 

ػػار  ًػػ ى األهممػػة مػػن اليهػػود وال ػػربيا واألمريكػػاف   وسجػػرد  ف يوصػػم ًػػ الر األطدػػاؿ ابيًر
من ً ى احملاوم  و من إعالـ ً ى األهممةل ولػن جتػد مػن  دعيػار احلػرايت واحلقػوؽ مػن يػداوق 
م عػػن وػػل يمػػق واسػػلط و ذب واعػػ يح و حكػػاـ  عػػوهم بػػل سيصػػم وف آذاهنػػم وي وػػوف  بصػػاًر
ػػ ا مشػػاًد ابتػػدارا  مػػن ادل ػػرر وزلػػاومتهم للدتيػػات   ادلػػة مبػػالض ويهػػا تػػق ًػػ الر األطدػػاؿ.. ًو

ػػار ومػػرورا  سصػػر واألردف حيػػث ػلػػاوم األحػػداث سحػػاوم عسػػكرية بػػػتهم الصػػ ا ر بػػتهم ايًر
ار إىل الوماـ السعود  واليمرت وعريى.. وما داـ ادلستهدؼ ًو ايسػالـ ولػو مػن خػالؿ  ايًر

وهػػ ى الػػدوؿ إ ختػػال  الدؽلقراطيػػة واحلقػػوؽ واحلػػرايت بػػل معممهػػا يشػػهد لػػي ؛ الدتيػػة والصػػ ار
 ة ورعاية حقوؽ ايهساف و، مقدمتهم طبعا  إسرا يل... ال رر ابلدؽلقراطي

اوجػػي إىل صػػدرى ؛ واليفدػػل ادلسػػلم عمومػػا يوشػػأ اليػػـو ويشػػح وسػػط القمػػق واالضػػيفهاد
ػػػات البوػػػادؽ ويوػػػرر ابلعصػػػغ واذلػػػراواتل  و يشػػػاًد والػػػدى وإخواهػػػي وػػػ لس يوػػػربوف  و  وًو

ل عود ال ػرر مػا داـ ادلوػيفهَهد ي لوف  و يقتلوفل ًو ا ولي ال ؼلال  الدؽلقراطية وحقوؽ اليفد
 مسلما.. 
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 إ يعلػػػػم العػػػػاإ ولػػػػي  ف ضػػػػمن معتقلػػػػغ جواهتوػػػػامو وتيػػػػاان  حػػػػدااث مصػػػػودا وأطدػػػػاؿ ، 
ومػا دامػوا يػد صػودوا عوػد  مريكػا ؛ إعالهنم العادلغ حلقوؽ اليفدل..  ومق ً ا اواطأ مق  مريكا

ػار ولتدعػل ءػم  مريكػا مػا اشػار وهػ ا ال ؼلػال  حقػوؽ اليفدػل عوػدًم وال  يتن مسػمى ايًر
ؼلػػػػػال  إعالانهتػػػػػم وال دؽلقػػػػػراطيتهم  بػػػػػدا  مػػػػػا داـ ًػػػػػ الر األطدػػػػػاؿ مسػػػػػلموفل ولػػػػػ لس عوػػػػػوا 
م عػػػن شلارسػػػات  مريكػػػا القمعيػػػة والالإهسػػػاهية جتػػػاًهم مػػػق  هنػػػا سلالدػػػة جلميػػػق  عػػػراوهم   بصػػػاًر

 ويواهيوهم ومباد هم الف يت ووف ءا. 

 و اهسػػتاف ي قتلػػوف يتػػن  سػػق  موػػازذلم جػػرار   إ يشػػاًد العػػاإ ولػػي موػػات األطدػػاؿ ،
القصػػ  العشػػوا غ للمػػدف والقػػرب األو اهيػػة بقوابػػل  مريكػػا ال بيػػة الػػف يػػزف وانػػري موهػػا  وانػػر مػػن 

 طن.. 

 إ يتػآمر العػاإ مػػق  مريكػا علػػى  طدػاؿ العػػراؽ  ال ػة عشػػر عامػا  ووضػػعهم يتػن حصػػار 
الشػامل ادلوجػودة ، إسػرا يل ولػيإ ،  اإ طواؿ ً ى ادلدة تجة البحػث عػن  سػلحة الػدمار 

 العراؽ    

ووػػػم مػػػن األطدػػػاؿ يػػػد يتلػػػوا ، حػػػرءم األخػػػرية علػػػى العػػػراؽ    هسػػػيوا صػػػور األطدػػػاؿ 
القتلػػى واجلرحػػػى  و ادلقيفعػػة  يػػػديهم و رجلهػػم والػػػف  هػػر بعوػػػها علػػى شاشػػػات الدوػػػا ياتل 

 ..    والكانري موها إ يمهر حدا ا  على مشاعر الدؽلقراطية األمريكية

إف العػػػاإ ولػػػي اليػػػـو يشػػػاًد ويػػػ  ا واَجػػػي حصػػػيات األطدػػػاؿ الدلسػػػيفيويا ابلػػػدابابت 
وادلػػػداوق الرشاشػػػة والرصػػػاص احلػػػغ ومػػػق ذلػػػس يقػػػ  متدرجػػػا  بػػػل و حيػػػاان  عاابػػػا  علػػػى األطدػػػاؿ 
الدلسيفيويا الستعماذلم الس احلصيات واعتدا هم ءا علػى الػدابابت وادلصػدحات وادلػدرعات 

  ايسرا يلية  

هقلن ووالة )وراهإ برس( عن بعض ادلوممات ايهساهية  ف هسبة القتلى واجلرحى مػن 
م عػػػن ) %( مػػػن إجػػػان القتلػػػى خػػػالؿ 30( عامػػػا بل ػػػن )51األطدػػػاؿ الػػػ ين اقػػػل  عمػػػاًر

اهتداضػػة األيصػػى.. و شػػارت دراسػػة دل سسػػة الشػػرؽ األد  الانقاويػػة والتعليميػػة الكوديػػة إىل  ف 
ؿ يتلوا ابلرصاص احلغ خالؿ االهتداضة و ف معممهم  صػيبوا بق يدػة ، عددا  وبريا  من األطدا

 الر س  و الصدر  و ادلعدة شلا يانبن الوية ادلتعمدة لقتلهم  و إصابتهم جبروح خيفرية.. 

ووػاف  حػد جوػراالت اجلػيش ايسػرا يلغ يػد دعػا علوػا  إىل زرع اخلػوؼ واجلػ  ، هدػوس 
دلقاومػػة ، األجيػػػاؿ القادمػػة.. )هقػػال  عػػػن اقريػػر حػػػوؿ األطدػػاؿ الدلسػػيفيويا حػػػن اقتػػل روح ا

اهتهاوػػػػػػػػػػػات إسػػػػػػػػػػػرا يل الاداييػػػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػػػوؽ اليفدػػػػػػػػػػػل هشػػػػػػػػػػػر ، صػػػػػػػػػػػحيدة الدسػػػػػػػػػػػتور بتػػػػػػػػػػػاري  
 ـ(. 5/3/3002
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وهشػػرت صػػحيدة )ًػػآراإ( ايسػػرا يلية اع:اوػػات يوػػاص إسػػرا يلغ ضػػمن إجااباػػي علػػى 
  سولة الصحيدة جار ويها: 

 عسكرية ابلوسبة يطالؽ الوار على األطداؿ  ماذا يقولوف لكم ، التعليمات ال ْ

 ( عاما  وأوانر ألهي ليإ بيفدل   53يسمح لوا إبطالؽ الوار على طدل عمرى ) -

 عاما  52لكن حسح القاهوف الدون و ف اليفدل ًو من يقل عمرى عن  ْ

م عن  -  عاما حسح اعليمات اجليش ايسرا يلغ.  53األطداؿ ًم من اقل  عماًر

م بػا ًل اوجد ا ْ  52عامػا و  53عليمات إبطالؽ الوار على ال ين ا:اوح  عمػاًر
 عاما  

 ابليفبق   -

 ًل زلض الصدوة  ف يصار األطداؿ ، ر وسهم   ْ

 إذا شاًدت  طداال مصابا بر وسهم وه ى الرماية لقواص.  -

 عاما ال ػلمل سالحا    53لكوي يمل طدال  عمرى  ْ

 يد ػلمل زجاجة حارية. إذا إ يكن ػلمل سالحال و هي  -

حن لػو اوػ:ض  -اهتهى احلوارل لكن الس اؿ ال   إ اسألي الصحيدة ايسرا يلية ًو: 
ولماذا ال ختتار اليفلقة سوب الػر سل  ال ؽلكػن إصػابتي ، رجلػي  و ؛ ْحل اليفدل لزجاجة حارية

 ، يػػػدى  خصوصػػػا  إذا وػػػاف الرامػػػغ يواصػػػا . جتيػػػح عػػػن ذلػػػس صػػػحيدة )يػػػدعوت  حروهػػػوت(
ايسرا يلية خبرب مدادى: )إف ابراؾ يد  صدر  مرا  للتعامل مق األطدػاؿ الدلسػيفيويا ادلتحم سػا 

 وطويا  وما لو واهوا جوودا  مسلحا(.

ويػػد  وػػدت احلروػػة العادليػػة للػػدواع عػػن األطدػػاؿ ) ف إسػػرا يل يعػػن ، اهتهػػاؾ حقػػوؽ 
وػات مػن األطدػاؿ الدلسػيفيويا األطداؿ الدلسػيفيويا مػن خػالؿ عمليػات القتػل الػف طالػن ادل

 جزر وبري موهم  صيبوا إبعايات دا مة..(.؛ وسقوط ارالؼ من اجلرحى

ليتبػػا لكػػل  حػػد سوتهػػى الوضػػوح  هوػػا  مػػاـ سياسػػة ر يػػة عقا ديػػة موهجيػػة اسػػتهدؼ 
اليفدػػػػل ، ولسػػػػيفا.. وهوػػػػاؾ وتػػػػاوب ديويػػػػة حلاخامػػػػات اسػػػػتبيح دمػػػػار األطدػػػػاؿ عػػػػري اليهػػػػود 

سػػػػتودة إىل هصػػػػوص اػػػػوراهتم احملروػػػػة والػػػػف اوصػػػػغ ادلقااػػػػل اليهػػػػود  مػػػػق عمومػػػػا.. معتمػػػػدة وم



 

 (41) مورب التوحيد واجلهاد

 مشروع الشرؽ األوسط الكبري

الشػػعور الػػف يت لػػح عليهػػا  ف يسػػتعبد طا دػػة مػػوهمل وطا دػػة ال يبقػػغ مػػوهم هسػػمةل ومػػا ، 
(. ًوػػػاؾ اعليمػػػات عسػػػكرية مػػػن  علػػػى ادلسػػػتوايت ، الدولػػػة 59 - 30/50سػػػدر التانويػػػة )

وػاؾ ايسرا يلية ع م من على اجلوود والوباط اليه ود بقتل األطدػاؿ ادلتحمسػا بػال ًػوادة.. ًو
ووػػػأف ؛ عامػػػا  ولػػػو إ يكوهػػػوا مسػػػلحا 53 وامػػػر للقواصػػػة اليهػػػود ابسػػػتهداوهم مػػػا دامػػػوا وػػػوؽ 

 53القوػػاص ادلتحصػػن علػػى  هػػر مبػػر  و خلػػ  داببػػة سيسػػأؿ اليفدػػل عػػن عمػػرى ًػػل جتػػاوز 
طدػػػػاؿ القتلػػػػى ، عامػػػػا   وحسػػػػح إحصػػػػارات وزارة الصػػػػحة الدلسػػػػيفيويةل وقػػػػد بلػػػػض عػػػػدد األ

(  لػػػ  طدػػػل.. ومػػػا 51( طدػػػال  بيومػػػا بلػػػض عػػػدد اجلرحػػػى حػػػواىل )153اهتداضػػػة األيصػػػى )
( طدػال 20 شار اقرير ولسيفيرت صادر عن مروز عزة للحقوؽ والقاهوف إىل ) ف مػا يزيػد عػن )

ولسػػػػػػيفيويا اووػػػػػػوا هتيجػػػػػػة موػػػػػػق اجلوػػػػػػود ايسػػػػػػرا يليا لألمهػػػػػػات الدلسػػػػػػيفيويات مػػػػػػن الوصػػػػػػوؿ 
ػػػ ا ، عػػػزة وحػػػدًا..  مػػػا وويػػػات األطدػػػاؿ جػػػرار إعايػػػة للمستشػػػديات  لوضػػػق مواليػػػدًن.. ًو

وصػػوؿ األطدػػاؿ ادلرضػػى  و ادلصػػابا إىل ادلستشػػديات  و موػػق سػػيارات ايسػػعاؼ مػػن هقلهػػم 
وحدث وال حرج.. حن إف )د.  يل عروس( عوو رابيفة حقوؽ ادلواطن ، إسػرا يل واألسػتاذ 

دون جبامعػػة اػػل  بيػػح  شػػار إىل ) ف حيػػاة الدلسػػيفيويا احملاضػػر ، يسػػم الدسػػتور والقػػاهوف الػػ
رخيصػػػػة جػػػػدا  ، همػػػػر إسػػػػرا يلل و ف القوػػػػار ايسػػػػرا يلغ يتسػػػػامح مػػػػق جػػػػرا م يتػػػػل األطدػػػػاؿ 

 ـ 5/3/3002الدلسيفيويا(  ًػ. من )يوميات الدـ ،  جودة  طداؿ ولسيفا( الدستور 

ـ 3000صػى موػ  عػاـ وجار ، اليوميات هدسها: ) هي يد سقط خػالؿ اهتداضػة األي
حسػح التصػوي  العػادلغ لسػن اليفدػل ووػق ادلػادة  -إىل اليـو ضلو مثاهيػة آالؼ طدػل ولسػيفيرت 

األوىل الاداييػػػة حقػػػوؽ اليفدػػػل الػػػف هصػػػن علػػػى  ف اليفدػػػل ًػػػو وػػػل إهسػػػاف إ يتجػػػاوز الاناموػػػة 
جػة ما با شهيد وجريح إال  ف اوتمق الدون إ يبػد حيػاؿ ذلػس سػوب الدر  -عشرة من عمرى 

والالمبػػاالة بػػل إف بعػػض الػػردود الدوليػػة المػػن  طدػػاؿ احلجػػارة ألهنػػم ًػػم الػػ ين يعتػػدوف علػػى 
ػػ ا ولػػي  الػػدابابت واجلراوػػات ايسػػرا يلية ابحلجػػارة ويعرضػػوف األمػػن ايسػػرا يلغ للخيفػػر(  ًػػػ. ًو
يػػػتم ومػػػا اقػػػدـ ابلسػػػالح وادلػػػاؿ والػػػدعم ادلػػػاد  وادلعوػػػو  األمريكػػػغل و،  ػػػل ْحايتػػػي ابلديتػػػو 

مريكػػغ مػػن  يػػة إداانت.. وال ريػػح ادلوػػحس  ف دولػػة إسػػرا يل واهػػن مػػن بػػا الػػدوؿ الػػف األ
صادين على اادايية حقوؽ اليفدل ادلشار إليها والف  ير ت مػن ًيوػة األمػم ادلتحػدة ، اشػرين 

 ـ.. 5995ـ ودخلن حيز التودي  عاـ 5929الانا  

ػػػا مػػػن  مانػػػاؿ ًػػػ ى  يػػػن  طدػػػاؿ ولسػػػيفا والعػػػراؽ و و اهسػػػتا؛ ولسػػػا ل  ف يسػػػأؿ ف وعرًي
االاداييػػات   دلػػػاذا ال اعبػػػأ دابابت وطػػا رات ويوابػػػل ورصػػػاص اليهػػود واألمريكػػػاف ًوػػػاؾ ءػػػ ى 
االاداييػػػػات الػػػػف يت ػػػػر ءػػػػا ال ػػػػرر   وال ؼلجلػػػػوا  و يسػػػػتحيوا  ف يلمػػػػزوا ويهمػػػػزوا ابيسػػػػالـ 

ا.. ويصػدوهنم أل جػل ذلػس ابلقسػوة وادلسلما إذا ما يتد موا على شغر من موادًػا  و اهتقػدًو
وا بعػػض الوصػػوص ايسػػالمية وػػاألمر الوبػػو   علػػى األطدػػاؿ واهتهػػاؾ حقػػوؽ اليفدػػل ورسػػا ختػػري 

ووػػأف هبيوػػا م حػػا  مػػر ءػػ ا ؛ الشػػري  بتعلػػيم الصػػبياف الصػػالة لسػػبق وضػػرءم عليهػػا لعشػػر
ولػدى.. والػ   غلمػق يصد الورر ادلربح  و القاال   ال ضرر التأديح ال   يرحم الوالػد ويػي 
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علػػػى ضػػػػروراي بقػػػػدرى ادلواسػػػػح ومكاهػػػي الوػػػػرور  واوػػػػة العقػػػػالر بػػػل ووانػػػػري مػػػػن علمػػػػار ال:بيػػػػة 
والػودإل حػػن إف وانػريا  مػػن زلػاومهم  يراػػي ياهوهيػا بعػػد  ف ضػايوا ذرعػػا  ابلدوضػى الػػف يعيشػػوف 

 و ابوتػي الصػ رية ويها ويرد األبوار الص ار على ارابر تيػث ال يتجػر  الوالػد علػى  ديػح ولػدى 
سلاوة  ف اروق بي شكوب إىل القوار.. وه ى )احملكمة الكودية العليا اقرر  هػي لػءابر الكوػديا 
مواصلة العقار البد  ألطدػاذلم بػا سػن الاناهيػة وادلراًقػة. ويػررت  ف يتويػل ارابر إىل رلػرما 

راًقػػػة سػػيكوف  وانػػػر السػػتخدامهم يػػوة معقولػػػة لتأديػػح  بوػػا هم مػػػن سػػن الاناهيػػػة وحػػن سػػن ادل
ـ( وعري ذلػس ، األخبػار وانػريل إ يسػتوعبوى ويقػرروى 5/3/3002ضررا لألسرة.( )الدستور 

م..  إال بعد يرد  بوا هم ويتلل  سًر

 مػػا ديووػػا العمػػيم وقػػد يػػرر همامػػا اربػػواي  سػػراي  ر ووػػا رحيمػػا عػػادال متػػوازان  شػػامال لكػػل 
دين الػػ   وتػػح ايحسػػاف علػػى وػػل شػػغر لػػيإ اوػػاالت يبػػل  ربعػػة عشػػر يػػران ..  لػػيإ ًػػو الػػ

وقط ايحساف لألطداؿ وايهساف عموما ادلسلم والَكاور.. بل وايحسػاف إىل احليػواف والوبػات 
و ـ إًالؾ احلرث والوسل و مر ابيحساف حن ، القتل وال بح و، احلػديث:   إف هللا اعػاىل  

ل وإذا ذتتم وأحسووا الِ تػة وليحػد وتح ايحساف على ول شغرل و ذا يتلتم وأحسووا الِقتلة
 حػػدوم شػػدراي ولػػري ِح ذبيحتػػي   رواى مسػػلم. ووهػػى عػػن اعػػ يح احليػػواف حػػن عوػػد ذتػػي و رشػػد 
إىل اردار الػػف هتػػو ف الػػ بح الػػ   ال بػػد موػػيل ووػػ لس القتػػل  مػػر إبحسػػاهي حػػن مػػق األعػػدار 

م مػػن عػػري وػػوهنعن ادلانلػػة والتحريػػق ابلوػػار ل ػػري ضػػرورة.. وهنػػى عػػن يتػػل ال وسػػار واألطدػػاؿ وضلػػًو
ادلقاالال وحث علػى إطعػاـ األسػارب وايحسػاف إلػيهم و مػر ابلرْحػة العامػة ومػا ، احلػديث   
مػػن ال يَػػرحم ال ي ػػرحم   رواى البخػػار  ، وتػػار األدر )ابر رْحػػة الوػػاس والبهػػا م( وذوػػر ويػػي 

  واف لي بي صدية  .  يوا  حديث   ما من مسلم عرس عرسا  وأول موي إهساف  و دابة إال

ول لس حث ديووا على الروق ، التعامل مق ايهسػاف عمومػا بػل واحليػواف و، احلػديث 
و دػػر ذلػػا ؛  ف ب يػػا  )  : مػػومإ( دخلػػن اجلوػػة بكلػػح ر اػػي عيفشػػاف ورْحتػػي وسػػقتي شػػربة مػػار

بػػ لس ودخلػػن اجلوػػةل ودخلػػن امػػر ة الوػػار ، ًػػرة حبسػػتها حػػن مااػػن ال ًػػغ  طعمتهػػا وال 
تهػػا  وػػل مػػن خشػػاش األرض.. و، احلػػديث   الروػػق ال يكػػوف ، شػػغر إال زاهػػي وال يوػػزع ارو

 من شغر إال شاهي   رواى مسلم. 

و سػػالموا وديووػػا العمػػيم يػػد  عوػػاان عػػن يػػراراهتم ادلتخبيفػػة ويػػواهيوهم وإعالانهتػػم ادلتخلدػػة 
ال مانيػػل ذلػػا ، حػوؿ حقػػوؽ اليفدػػل وسػػبق ذلػس ولػػي َأربعػػَة عشػػر يػػران  تقػوؽ عميمػػة حقيقيػػة 

وضعن تكمػة علػيم خبػري ؛ يواها الدهيا ولهال ، ول مواحغ احلياة ومن ذلس حقوؽ اليفدل
 ر وؼ رحيم يعرؼ مصلحة اليفدل ما يودعي وما يورى.. 

بيومػػػا إعالانهتػػػم ويػػػواهيوهم اتوػػػايض واتخػػػبط ابعػػػا  ألًػػػوا همل وػػػاليـو اقػػػرر عػػػدـ جػػػواز 
ى آاب هػػم وتجعػل األبوػػار ي دبػػوف ارابر وػلػػاوموهنم إذا  ديػح األوالد والبوػػات حػػن جتػر  هم علػػ
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حاولوا التدخل ، سلووياهتم  و اضلراوػاهتم  و شػ وذاهتم..   يتػدارووف ذلػس بعػد وػوات األواف 
( مػػن إعالهنػػم العػػادلغ حلقػػوؽ اليفدػػل يكدلػػوف 52ورييعوهػػي ويبد لوهػػي.. واػػراًم ومػػا ، ادلػػادة )

م الوخ رة حق الردة والكدر وابديل الدين عموما يتػن دعػوب حػق لليفدل ووقا لعقوذلم و وكاًر
اليفدػػل ، حريػػػة اختيػػػار الػػػدين..     يريػػدوهوا  ف هػػػ:ؾ مػػػا عوػػػدان مػػن شػػػرع عمػػػيم ، حقػػػوؽ 
ػػػا وهقبػػػل مػػػوهم مانػػػل ًػػػ ى الػػػزابالت.. وجيػػػق العقػػػالر يعلمػػػوف  ف اليفدػػػل ياصػػػر  اليفدػػػل وعرًي

لػػػي لالختيػػػار األًليػػػةل و ف عقلػػػي خصوصػػػا  يبػػػل البلػػػوغ لػػػيإ مػػػن الووػػػو  ج والتمييػػػز الػػػ   يً 
الصػػػحيح و هػػػي َيسػػػهل الت ريػػػر بػػػيل ولػػػ لس  انط ديووػػػا مسػػػ ولية اليفدػػػل القاصػػػر ، ًػػػ ا األمػػػر 
و شػػيار  خػػرب بوالديػػيل ومػػن عدالتػػي العميمػػة  هػػي يتبعػػي بػػديوهما وػػ ف وػػاف والػػداى مسػػلماف وهػػو 

ديوهمػػا وال غلػػرب  و يكػػرى لػػي حقػػوؽ ادلسػػلما.. وإف وػػاان عػػري ذلػػس ابػػق ؛ مسػػلم ابلتبعيػػة ذلمػػا
على ايسالـ ما داـ لوالديي والية عليي حن يبلض وتكوف لي حريػة االختيػار إف شػار  سػلم  و إ 

 يسلم.. 

( مػػػن ايعػػػالف ادلػػػ وور جتيػػػز التبػػػرت وجتعػػػل حقػػػوؽ اليفدػػػل ادلتبػػػر معادلػػػة 30وادلػػػادة )
ا  بػػل ًػػغ وهللا موتهػػى ومسػػاوية حلقػػوؽ االبػػن احلقيقػػغ.. وػػأ  عدالػػة ًػػ ى الػػف يتدػػاخروف ءػػ

م األبوػػػار ابلتبػػػرت حقػػػويهم الشػػػرعية يهػػػرا  دوف  الملػػػم لألبوػػػار احلقيقيػػػا َأف يشػػػاروهم ويشػػػاطًر
رضػا مػوهم بػ لس..   إذا ًػم يووػوا ذلػس و يػػروى إبعالانهتػم وهػل اقػرى الديفػر السػليمة واسػػتقيم 

ػػػل لوصػػػوص القػػػاهوف سػػػليفاف علػػػى القلػػػور والعوا طػػػ  والرْحػػػة معػػػي العواطػػػ  ايهسػػػاهية  ًو
والديفػػرة ايهسػػاهية الػػف زرعػػن ، يلػػور ارابر واألمهػػات..  وألف ذلػػس ال يسػػتقيم مػػق الديفػػر 
والعواطػػػػ  وكػػػػم ايفالعوػػػػا صػػػػحاوتهم مػػػػن اهتهاوػػػػات لػػػػيل خصوصػػػػا  مػػػػق يػػػػـو ال ي يوػػػػوف علػػػػى 
م  وتلػػس  مريكيػػة اقتػػل طدلهػػا ابلتبػػرت ألجػػل  ف  وػػل ييفعػػة   والدًػػم احلقيقيػػا وكيػػ  ب ػػرًي

لسػػة دوف إذهنػػال وتعايبػػي بلػػ  وامػػل جسػػدى بشػػريط الصػػق طػػواؿ الليػػل وال اػػربز بسػػكوين خ
ـ( و بػػػواف 25/5/3002مػػػن جسػػػدى إال  هدػػػي ويمػػػوت سلتوقػػػا  مػػػن االسػػػتدراغ.. )الدسػػػتور 

يسػػيواف معاملػػة  طداذلمػػا ابلتبػػرت ويسػػتعمالهنم والعبيػػدل وآخػػراف يسػػت الهنم جوسػػيا.. إىل عػػري 
.  ذلس شلا ايفالعوا بي صحاوتهم ول  يـو

 مػػا ديووػػا العمػػيم وقػػد راعػػى الديفػػػر ، اشػػريعااي ألف  حكامػػي جػػارت مػػن لػػدف خػػػالق 
ػػػػػَو اللهيِفيػػػػػ   اخْلَبِػػػػػري (    ايهسػػػػػاف العػػػػػاإ سػػػػػا يودعػػػػػي ويواسػػػػػبي ويصػػػػػلحي )َ ال يَػْعلَػػػػػم  َمػػػػػْن َخلَػػػػػَق َوً 

س ( ولػ لس  ل ػى همػاـ التبػرت الػػ   وػاف موجػودا  ، اجلاًليػة وحػث ، مقابػل ذلػػ52)ادللػس:
( 9علػػى ودالػػة األيتػػاـ و مػػر ابيحسػػاف إلػػيهمل يػػاؿ اعػػاىل: )وََأمهػػا اْلَيتِػػيَم وَػػال اَػْقَهػػْر( )الوػػحى:

وصػػح عػػن الوػػإ م  هػػي يػػاؿ:    ان وواوػػل اليتػػيم ، اجلوػػة ًكػػ ا   و شػػار ابلسػػبابة والوسػػيفى 
لسػػعريل وشػػرع الوصػػية ذلػػم ووػػرج بيوهمػػا. واوع ػػد الػػ ين َولػػوف  مػػواؿ اليتػػامى  لمػػا بعػػ ار ا

م شلػػن ًػػم مػػن عػػري الور ػػة.. وحػػاوح بػػ لس علػػى حقػػوؽ األبوػػار احلقيقيػػا ، إر هػػم  ف  ول ػػرًي
مل و بقػػى البػػار مدتوحػػا  لدعػل اخلػػريات ابلوصػػية تػػد معقػػوؿ  يػإ  و يسػػاويهم ويهػػا  حػػد عػرًي

مػيم  ف اػ:ؾ  و ل ري الور ػة.. ويػا لػي مػن ديػن عمػيم..  ويجػوز ألمػة عوػدًا مانػل ًػ ا الػدين الع



 

 (43) مورب التوحيد واجلهاد

 مشروع الشرؽ األوسط الكبري

اعػػرض عػػن ًػػ ا الشػػرع العمػػيم والتدػػن إىل إعػػالانت ال ػػرر السػػاييفة  و شػػرا عي ويواهيوػػي الػػف 
 ًاهن اليفدل وإ اكرمػي معوػواي  وال هدسػيا وإ اعبػأ بوػياع  صػلي وهسػبي واهتما ػي األسػر  حػا 

يفمػػن  جػػازت اولػػدى مػػن عاليػػات زلرمػػة وجػػو زت التواسػػل خػػارج رابط الزوجيػػة )الػػزان( بػػل ح
ا الزواج ادلانلغ وزواج الشاذين جوسيا..   األسرة بتجويًز

ووانػػػري مػػػن يػػػواهيوهم ال ربيػػػة وعلػػػى ر سػػػها يػػػواها الانػػػورة الدرهسػػػية العممػػػى   الػػػف ملػػػ وا 
الدهيا جعجعػة ابلت ػرت بعػدالتها ومسػاواهتا وحقويهػا ادلزعومػة    يػوؿ وانػري مػن يػواهيوهم ًػ ى ال 

   ومن   وال اانبػن لػي حقويػا  بػل اسػلبي حػن حقػي ، احليػاةل اعترب اجلوا ، بيفن  مي إهساان  
م واقػدؽلا   م ووجػوًر ول لس جتيز يػواهيوهم يتلػي والػتخلا موػي إبابحػة ايجهػاض اسػهيال  لعهػًر
لشهواهتم وهزواهتم على الروح ايهساهية. وعلػى عػرار ذلػس جػرت القػواها األمريكيػة الػف اعتػرب 

ـ وإ 5992علػػػى طلػػػح يػػػرار احملكمػػػة العليػػػا األمريكيػػػة لعػػػاـ  ايجهػػػاض حقػػػا  دسػػػتوراي  بوػػػارا  
م ذل ا الملم والتخل  احلوار  إال يبل  شهر معدوداتل وليتهػا يتروػن يتروػا   اتحرؾ ضما ًر
عػػادال  إذ إ اسػػعدهم عقػػوذلم الوخػػرة وإ اسػػمح ذلػػم شػػهواهتم و ًػػوا هم  ف يل ػػوى وليػػا  بػػل يووػػوى 

وقػػط ، ادلراحػػل ادلتػػأخرة مػػن احلمػػلل و بقػػوا  صػػلي علػػى  وويػػق ر يسػػهم بػػوش علػػى حمػػرى جز يػػا  
ايابحػػة والزاؿ ًػػ ا التقوػػا اجلز ػػغ إىل السػػاعة عوػػدًم بػػا  خػػ  ورد ومعػػارض وم يػػد وارييػػق 
وطعػػػن وهقػػػاش ،  وانػػػر مػػػن مديوػػػة  مريكيػػػة   َاػػػوف لألعبيػػػار ادلوبهػػػرين توػػػارهتم الزا دػػػة ، 

 واألطداؿ...   بالدان ي وم روف عليهم ، حقوؽ ايهساف 

 يها القـو اعلموا  هوا هشموز مػن يػواهيوكم وهتقػزز موهػال وال يستسػي ها  و يوبهػر ءػا ، 
بػػػػالدان إال مػػػػن وػػػػاف موسػػػػلخا  عػػػػن ديوػػػػي  و جػػػػاًال  ال يعػػػػرؼ عممػػػػة شػػػػرا عي وحقػػػػارة شػػػػرا ق 

 ال رر... 

عػػػل إف إسػػػالموا ويبػػػل إعالاناكػػػم ويػػػواهيوكم ًػػػ ى َأربعػػػة عشػػػر يػػػران  مػػػن الزمػػػاف يػػػد ج
لليفدػػل حقويػػا  شػػرعية وهدسػػية ومعوويػػة ال  يػػوؿ بعػػد والداػػيل بػػل يبػػل زواج والديػػي ويبػػل ختلػػق 
والتقػػػار هيفدػػػف  بويػػػي ولػػػ لس حػػػث ابتػػػدار علػػػى اختيػػػار الزوجػػػة الصػػػاحلة ، ديوهػػػا وػػػغ اصػػػلح 
لتتحمػػل  ماهػػة اربيػػة اليفدػػل ورعايتػػيل ومػػا حػػث علػػى اَػػػَخرَي الػػزوج الصػػاحل الػػد ين اخللػػوؽ الػػ   

لتحمػػل مسػػوولية رعايػػة اليفدػػل وليوػػمن صػػالح األبوػػار واوشػػوتهم ،  ػػل  سػػرة هميدػػة  يصػػلح
ارعػػاًم ووػػق مػػا ػلبػػي هللا ويرضػػاىل بػػل حػػث علػػى الومػػر إىل الزوجػػة يبػػل الػػزواج ليتخػػري اخللقػػة 

 احلسوة السليمة ادلعاواة الف اسرى إذا همر إليها وإىل ذريتها.. 

ي حػن ػلدػح ورامػة اليفدػل وهسػبي وؽلوػق اواسػلي وحـر الزان وموق مػن هسػبة الولػد بواسػيفت
مػػن حػػراـ خبػػالؼ يػػواها ال ػػرر الػػف اسػػهل ذلػػس واشػػجق عليػػيل وال وػػرؽ عوػػدًم مػػن اولػػد 
الولػػد مػػن هكػػاَح  و مػػن سػػداَحل وراعػػى ديووػػا اليفدػػل  يوػػا  يبػػل التقػػار هيفدػػف والديػػي وأوصػػاعلا 

بػػدعار   بسػػم هللا اللهػػم جوبوػػا  حدا ػػا  عليػػي مػػن هزعػػات الشػػياطا  ف يػػدعوا لػػي يبػػل ااصػػاذلما
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الشييفاف وجوح الشييفاف ما رزيتوا   إهي ديػن عمػيم ديػن هميػ  يرعػى األسػرة واليفدػل ، وػل 
ػػو جوػػا ، بيفػػن  مػػي حػػن يبػػل  ف اػػود  ويػػي الػػروح وقػػاؿ زلػػ را   مراحلػػي.. وجعػػل لػػي حقويػػا  ًو

نه  َْف َيْكت ْمَن َمػا َخلَػَق اَّلله  َوال ػلََِل ذَل  }الزوجات ادليفلقات وتماف ْحلهن َأطداذلن على آاب هم 
ل و )مػػا( [332البقػػرة: مػػن اريػػة]اريػػة  { ِ،  َْرَحػػاِمِهنه ِإْف و ػػنه يػ ػػْ ِمنه اِبَّللِه َواْليَػػػْوـِ اْرِخػػر...

ػو  استخدـ ل ري العايل    يبل  ف اود  ويي الروح.. وجعل لي حقويا  وإهساهية وَعػدهى  هدسػا  ًو
لس حـر ايجهاض وجعل ، التسبح ويػي ديػة خاصػة ابجلوػا اػدعى )ال ػرة(ل ، بيفن  مي ول 

وموػػػق مػػػن إيامػػػة احلػػػدود علػػػى  مػػػي احلامػػػل يبػػػل وضػػػعي واهتها هػػػا مػػػن رضػػػاعتي وضػػػماف ودالتػػػي 
 صياهة لي حن ولو واف ابوا  ذلا من الزانل وكي  إذا واف ابوا  شرعيا   

علػػى حقػػوؽ اليفدػل اجلوػػا ، بيفوهػػا  وشػرع العػػد ة للميفلقػػة ادلتػو  عوهػػا زوجهػػا حدا ػا  
ػػو ، بيفػػن  مػػي  وحدا ػػا  علػػى صػػحة هسػػبة وصػػياهة حلقويػػي وحقػػوؽ سػػا ر إخواهػػي وجعػػل لػػي ًو
ػا. وال ػرر ال يعدوهػي إهسػاان  وال ؽلوحوهػي حػق احليػاة ووػال   بػي وعرًي حقويا من إرث ووصػية ًو

 عن  ف يعيفوهي شيوا  من ً ى احلقوؽ... 

العمػػػيم رعايػػػة لليفدػػػل يػػػد خدػػػ  وانػػػريا  مػػػن التكػػػالي   ضػػػ  إىل ذلػػػس ولػػػي  ف ديووػػػا 
الشرعية ادلهمة عن  مي و:ة ْحلي وأابح ذلا الديفر ، رمواف ووضق عوها الصػالة والصػياـ بعػد 
وضعي مدة الوداس  ربعا يومػا  ويػد ازيػد وػل ذلػس إعاهػة ذلػا علػى التدػرغ لرعايتػي وختديدػا  عوهػا 

موػػػػاف ، وػػػػ:ة رضػػػػاعتي حدا ػػػػا  علػػػػى حقػػػػي ، وػػػػ:ة ْحلػػػػي ووضػػػػعي.. ورخػػػػا ذلػػػػا الديفػػػػر ، ر 
الرضاعة اليفبيعية الف حددًا هللا بسوتا واوعد مػن ؽلػوعن  والدًػن ًػ ى الرضػاعة دوف عػ رل 
وجعػل حقويػا  ، احلوػاهةل و مػر ابلعػدؿ بػػا األوالد ، العيفيػة وهنػى عػن التمييػز بيػوهمل ووػػاف 

. وكػػػػاف يػػػػدعو ذلػػػم وػلوػػػػس ويبػػػػارؾ ادلواليػػػػد مػػػػوهم وسػػػػن اًتمػػػاـ الوػػػػإ م ابألطدػػػػاؿ عميمػػػػا .
العقيقة ذبيحة شػكر هلل علػى ادلولػودل ووػاف ػلملهػم ويالعػبهم حػن  ف بعوػهم رسػا ابؿ عليػيل 
وَػيػ َعلِ م  متي الر وة ابألطداؿ وال حرج ، ذلس وال ػلتاج األمر  وانر مػن هوػح   ػر البػوؿ ابدلػارل 

كػػار صػػإ  عػػي ، صػػالاي رْحػػة بػػي وَأمػػي إذا واهػػن ، ومػػن رْحتػػي ءػػم وػػاف يقصػػر الصػػالة لب
الصػػالة معػػي م ووػػاف ييفيلهػػا للهػػو طدػػل )احلسػػن  و احلسػػا( اريتلػػي )   روػػح علػػى  هػػرى 
ػو سػاجد( وييفيػل السػجود حػػن يقوػغ اليفدػل ذلػوى وال يقيفػػق ذلػس عليػي  و يعودػيل وصػػلى  ًو

ػػػغ طدلػػػة يوػػػعها إذا سػػػجد ػػػو ػلمػػػل ) مامػػػة( ًو وػلملهػػػا إذا يػػػاـل ور ب احلسػػػن واحلسػػػا  ًو
ػو يػا م علػى ادلوػرب ؼليفػح وقيفػق اخليفبػة وهػزؿ عػن  يدخالف ادلسجد عليهمػا حلػة يعانػراف ءػا ًو
ادلوػػرب وْحلهمػػا سلاوػػة  ف يقعػػا ورجػػق إىل خيفبتػػيل ووػػاف ؽلػػر ابلصػػبياف ، سػػكس ادلديوػػة ويسػػلم 

 عليهم اواضعا  موي واعليما  ألمتي االًتماـ ابلص ار. 

ا ويػػد سػػبق إليهػػا إىل  عػػري ذلػػس مػػن احملاسػػن وادلػػزااي الػػف ييفػػوؿ اتبعهػػا ويصػػعح حصػػًر
 ديووا العميم وهباًغ ءا الدهيا ولها... 
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 وه ى شريعتوا العالية السامية ادليفهرة.. والس ًغ يواهيوهم العدوة الوتوة اخلبيانة... 

 عػػػن يػػػواهيوهم ًػػػ ى ًػػػغ شػػػريعتوا الػػػف هبػػػاًغ ءػػػا الػػػدهيا ولهػػػال وهسػػػتعلغ ءػػػا وهسػػػت رت
وإعالانهتم ادلتوايوة ادلتهاوتػة وإظلػا ػلتػاج لتلػس ايعػالانت ويدػرح ءػا ويت ػر مػن إ يكػن عوػدى 
ديػن عمػػيم وػػديووا وإسػػالـ راؽ و سػالموا... ويػػراف وػػرف ال َايػػي الباطػل مػػن بػػا يديػػي وال مػػن 

 خلدي وقرآهوا.
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 حقوق ادلرأة عندان وعندهم
عليػي  عػدار ايسػالـ ويػريا علػى ه مػات عػزوهم اخلبيػث  حقوؽ ادلر ة وار آخر يعػزؼ

 ذانءػػػم ، بػػػالد ادلسػػػلما ويػػػد عوف  ف ادلػػػر ة موػػػيفهدة ال ، بػػػالد ادلسػػػلما الػػػف ختلػػػن عػػػن 
ػا مقهػورة ابحلجػار ؛ شريعة هللا بل ًغ عودًم موػيفهدة ، ايسػالـ هدسػي م لػور علػى  مًر

دد الزوجػات مريا هػا هصػ  مػرياث الرجػل زلاصرة بقيود اليفهارة وآصار العداؼ   مملومػة بتعػ
ػا  و يػل يتللهػا مػن الشػرا ق الػف  وليإ ذلا حرية الزواج شلن ؼلالدها ، الدينل وييفالبوف بتحرًر

 يصدوهنا ابلعادات والتقاليد البالية  

 وربت ولمة خترج من  وواًهم.. 

ػػػا ، بػػػالد ادل سػػػلما ويػػػد اهشػػػووا ألجػػػل ذلػػػس موممػػػات هسػػػوية سلتلدػػػة ادلسػػػميات بانًو
ػػا مػػاداي ومعوػػوايل وحرضػػوا ادلػػر ة علػػى اوػػاًرة ابلدسػػق بػػل والعهػػر والدجػػور والػػزان واخلوػػا  دعمًو
تجػػة احلريػػة و،  ػػػل عيفػػار الدؽلقراطيػػػة ويتػػن مسػػميات الدػػػن واحلػػح والعلػػػـو والانقاوػػة وضلػػػو 

الػف ذلس من العواوين واألوصاؼ اخلادعة اخلبيانةل وْحػوا ذلػس ولػي وحرسػوى بقػواهيوهم الكػاورة 
استوردًا  ذانءم ، بالدانل وشووا عػاراهتم علػى وػل مػا ػلػد  و يقلػا مػن وسػاد الوسػار سػوار  
وػػػاف يػػػاهوان ؽلػػػن إىل الدقػػػي ايسػػػالمغ بصػػػلة  و عػػػادة  صػػػيلة ْحيػػػدة  و عػػػري ْحيػػػدة  و َعػػػرية  

سػػار وْحيػػة ل وػػ ذا هكػػل بزاهيػػة  و عػػاًرة ، بعػػض الػػبالد الػػف ال زاؿ للعشػػا ر َعػػرية ويهػػا علػػى الو
واألعراض اثرت اث رهتم وعقدوا الودوات واحملاضػراتل وحشػدوا التجمعػات وادلمػاًرات ألجػل 
يتريػػػر ادلػػػر ة مػػػن ييػػػود التقاليػػػػد الباليػػػة وإهقاذًػػػا مػػػن اضػػػػيفهاد األًػػػل وسػػػيفوة الرجػػػل ويمعػػػػيل 
واعمػػػدوا إسػػػقاط ذلػػػس ولػػػي علػػػى شػػػرا ق ايسػػػالـ ووصػػػدوى ابلوحشػػػية والكبػػػن والقهػػػر للمػػػر ة 

تهم ال ربيػة واترؼلهػػم األسػود مػػق ادلػر ة وعوػػوا اليفػرؼ عمػػا يواذلػا مػػن مهاهػة ويمػػق واواسػوا  قػػاو
 وإذالؿ ، وانري من بالدًم الف اصد ر دعاوب يترير ادلر ة ومساواهتا ابلرجل ، بالدان.. 

وإذا  عػػوا  ف امػػر ة ب يػػا سػػيقاـ عليهػػا احلػػد ، بعػػض الػػوالايت  و الػػدوؿ الػػف الزالػػن 
يامػػن ؛ سػػالـل  و َأخػػرب موعػػن مػػن الػػزواج مػػن رجػػل مػػن عػػري ديوهػػااعمػػل بػػبعض حػػدود اي

ػػا  ػػا ادلػػأوب وجر  ًو يوػػوا ذلػػا سػػبل اللجػػور إلػػيهم وموحًو م واهتصػػروا ذلػػا ًو ييػػامتهم وجل ػػوا ، عتػػًو
ػا ، صػحاوتهم مشػوعا علػى ايسػالـ وادلسػلمال مػق  ف ادلػر ة عوػدًم  على برت يومهػا و برزًو

 ب    مسن رييقا رخيصا يباع ويش: 

و ان ًوػػػػػا ال  رضػػػػػى لودسػػػػػػغ  ف  ضػػػػػق ديػػػػػػرت العمػػػػػيم ، يدػػػػػا االهتػػػػػػاـ للػػػػػدواع عوػػػػػػي: 
 )وايسالـ يعلو وال يعلى( )وولمة هللا ًغ العليا( 
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وحقوؽ ادلر ة ، ايسالـ زلدو ة معلومة واف اعامى عوها من اعػامىل والشػمإ اشػرؽ 
 رعم اه  األرمد.. 

ػػػو الػػ   ورمهػػػا بعػػد إذ واهػػػن وهػػو الػػ    حياًػػػا بعػػد إذ واهػػػن مدووهػػة مػػورود ة.. ًو
ػػػو الػػػ    مهاهػػػة مسػػػحوية وادلتػػػاع ير هػػػا الولػػػد بعػػػد مػػػوت  بيػػػي وال حػػػق ، مػػػرياث وضلػػػوى.. ًو
ػػو الػػ   وسػػاًا تلػػل العدػػاؼ وزيوهػػا بزيوػػة احليػػار وصػػاهنا عػػن   ػػا بعػػد إذ واهػػن مبت لػػة ًو طهًر

م يػػرض ذلػػا  ف اتػػزوج وػػل مػػا ؽلػػإ ورامتهػػا.. وإ غلعػػل لكػػاور صلػػإ عليهػػا واليػػة وال سػػبيالل ولػػ
ػػو  بكػػاور ألهػػي لػػيإ بكػػ ر ذلػػا حػػن اكػػوف يتتػػيل وألهػػي عػػري مػػأموف عليهػػا وال علػػى بويهػػا.. ًو

 ال   حدمها وحدح ذلا حقويها بوتا و ختا وزوجة و ما بعد  ف واهن مسلوبة.. 

وادلتأمػػػػل لتػػػػاري  ادلسػػػػلما يػػػػرب دور ادلػػػػر ة الداعػػػػل ، هصػػػػرة الػػػػدين وروػػػػق رايتػػػػي حيػػػػث 
  وجػر الوبػوة وكػاف  وؿ مػن آمػن ابلوػإ م وصػديي امػر ةل و، بيعػة العقبػة واهػن اش:ون مو

للمػػر ة مشػػاروةل و، يصػػة اذلجػػرة واهػػن عػػوان وردرا ل و، وانػػري مػػن عػػزوات ادلسػػلما و ايمهػػم  
وػػاف للمػػر ة اواجػػدا  ومشػػاروة واضػػحة علػػى مسػػتوب ادلشػػورة وإعاهػػة ادلقػػاالا بصػػور شػػن بػػل 

قتاؿل ولن  طيل ًوا ابالهش اؿ بتعداد ذلس وقد سػجلتي وتػح السػرية والتػاري  بصػدحات وابل
 مشرية انصعة.. 

وما لن  طيل الويوؼ مق ارايت واألحاديث الف ورمن ادلػر ة وجعلتهػا شػقيقة الرجػل 
وشريكتي ، وانري من التكالي  واحلقوؽ والواجبات وادلسػ وليات وكػل ذلػس معلػـو زلدػوظ ، 

ولن  اوسق ، بياف مشاروة ادلر ة ادلسلمة ، العلػم والدقػي والروايػة والدرايػة وهبوعهػا ،  مماهي..
ػا مسػاوية  وانري من ً ى اواالت والرجاؿ واألمانلة ، ذلس وانريل وو لس ووف روايتها و خباًر
ػال ولػن  لرواية الرجلل ومانػل ذلػس شػهادهتا ويمػا ؼلػتا بشػ وف الوسػار مػن رضػاع ووالدة وضلًو

ل بورر األمانلػة َأعػالـ الوسػار الػف حدلػن ءػن وتػح التػاري  واعتوػن ءػن وتػح السػري اهش 
والػػػػػ:اجم ووػػػػػرمتهن جوبػػػػػا إىل جوػػػػػح مػػػػػق سػػػػػري و اػػػػػراجم العلمػػػػػار واألمػػػػػرار والػػػػػوزرار والقوػػػػػاة 

 واخللدار.. 

ومػػا  هػػرت لػػن ااعػػح هدسػػغ ، الػػرد علػػى مػػا يتتبعػػي  عػػدار ايسػػالـ ، ًػػ ا البػػار مػػن 
م واصػوراهتم ادلورو ػة مػن  قاوػات بالدًػم الدارسػية سقيفات بعض الدقه ار ال ين زجوا َأوكاًر

ػػػا ، شػػػاف حػػػوار ومػػػا  ػػػال وحػػػاولوا التوويػػػق بيوهػػػا وبػػػا  قاوػػػات  خػػػرب يوانهيػػػة  و عرًي  و عرًي
ابتدعتػػي الػػس الانقاوػػات مػػن  وصػػاؼ يبيحػػة للمػػر ة ودسػػوا ذلػػس ولػػي ، وتػػبهم ادلصػػودة ضػػمن 

قػػة ذلػػس ولػػي اهػػي لػػيإ مػػن الدقػػي ايسػػالمغ األصػػيل وال ًػػو ادلصػػودات ايسػػالمية إذ  ف حقي
يػػػػرارة حلقػػػػوؽ وحػػػػاؿ ادلػػػػر ة ، ايسػػػػالـل بػػػػل ًػػػػو ، احلقيقػػػػة يػػػػرارة يوانهيػػػػة  و وارسػػػػية  و يػػػػل 
إسػرا يلية ز ج ءػػا بيفريقػػة  و َأخػرب ، وتػػح الدقػػي  و الانقاوػة ايسػػالميةل ولػػ ا وػال ػلػػل للعايػػل 

ػات الػف يتشػبث ءػا  عػدار ايسػالـ.. ومػا  هػرت لػن التوي  طويال ، الرد على مانػل ًػ ى  الً:
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 اكلػػػ  عػػػد ووا ػػػد اعػػػدد الزوجػػػات واراثر اجلليلػػػة للعدػػػة واليفهػػػارة والسػػػ: واحلجػػػار وووا ػػػد 
اوعي  مرياث الرجل ادلكل  دوف ادلر ة ابيهداؽ على بوااي و مهااي وإخواهي وهسا ي  و ووا ػد 

ػػو للمػػر ة شػػرع اليفػػالؽ واخللػػق ، ايسػػالـ و ووهػػي شػػ رع للحاجػػة وروػػق احلػػرج عػػن الرجػػلل ًو
موجػػاة ووػػرج وسلػػرج ، وانػػري مػػن األحيػػاف عوػػدما يتحػػوؿ الػػزواج إىل جحػػيمل خبػػالؼ ادللػػل الػػف 
جعلػػػن الػػػزواج عػػػال و  سػػػر ا للمػػػر ة يعلقهػػػا الرجػػػل وال ييفلقهػػػال ومػػػا  هػػػتج ذلػػػس عوػػػدًم مػػػػن 

ل ويػي وإعيفػا ى حقػي ػلتػاج إىل خياانت واضلراواتل سأارؾ ً ا ولي ولن  اويػ  عوػدى والتدصػي
و معلـو معػروؼ ، ديووػا العمػيم  مصودات ورللداتل ول لس مواضعي ادلدصلة ادلتخصصةل ًو

 ال ؼلدى حن على العمياف.. 

ولػػػ لس ولػػػن اشػػػ ل هدسػػػغ ابلويػػػوؼ عوػػػدى دواعػػػا عػػػن ديػػػرت العمػػػيمل ولسػػػن موػػػدحرا  
ْحػل بػا جوبػات صػدر  ديوػا وحاؿ وانري من  ًل زما  حن  اشاعل ًوا جبهاد الدوقل بػل  

عميمػا دسػن بعزاػػي ًػاـ األصلػػم وجهػاد  دومػػا ، وػل المػػروؼ جهػاد طلػػحل ولػ لس سػػأعري 
علػػػى حقػػػوؽ ادلػػػر ة ، شػػػرا ق ال ػػػرر و،  قػػػاوتهم وحػػػاؿ هسػػػا هم وحػػػرايهتم الػػػف ي ػػػروف هسػػػار 

واحلػرايت ادلسلما ءا وؼلػادعوهنن بربيقهػا ادلزيػ  الصػد ل وايفبيقػاهتم لتلػس احلقػوؽ ادلزعومػة 
ال وايفبيقات  ذانءم و حػ يتهم مػن ودػرة احلكػاـ ، بػالد  ادلدعاة ، بالد ادلسلما الف احتلًو

 ادلسلما ذلا.. 

و ػػَل هَػْدػػَإ ِسَػػا  }ووجػػدًا ، مقابػػل يرآهوػػا الػػ   يػػرر  ف ‘إذا رجعوػػا إىل  قػػاوتهم الديويػػة 
يَوة   وار  وػال مػن الشػجرة وعصػيا رءمػا واف  بويوػا والعلػا آدـ و حػ [22ادلػد ر:] {َوَسَبْن َرًِ

ومق ذلس واف القرآف يوسح ادلعصية  حياان ردـ ووف حػوار خلقػن ‘  اتاب وتار هللا عليهما 
ـ  َربهػػي  وَػ َػػَوب ْ   ه اْجتَػبَػػاى  َربَػػي  وَػتَػػاَر }موػػي وووهػػي مسػػووال عوهػػا ومػػا ، يولػػي اعػػاىل  َوَعَصػػى آَد

ػا مػن ًػ ى ووأهي ي [533طػي:] {َعَلْيِي َوًََدب رد ب لس على من اهتػم  م وػا ب وايػة آدـ وييفهًر
 التهمة. 

 يوؿ ، مقابل موي  القرآف العميم ً ا واف وتبهم احملروة )العهػد القػدف( الػ   يػدين 
ػل حػوار  صػػل هسػار العػاإ مسػػ ولية عوايػة زوجهػا ودوعػػي إىل  بػي ويعممػي اليهػود والوصػػاربل يت َمِ 

جرة( ومػن   وهػغ عوػدًم و،  قػاوتهم  س ال وايػة و اصػل وػل اخليفيوة األوىل )األول من الشػ
ػغ الػف دعػن زوجهػا ؛ خيفيوة ووص وا ، سدر التكوين  هنا ًغ الف  ولػن مػن الشػجرة  وال ًو

ػػػا وأوػػػل ولػػػ لس دلػػػا عاابػػػي الػػػرر علػػػى األوػػػل مػػػن الشػػػجرة  ػػػغ الػػػف  عيفتػػػي مػػػن مثًر لألوػػػل ًو
: )ادلػػر ة الػػف جعلتهػػا معػػغ ًػػغ  عيفتػػرت مػػن يزعمػػوف  ف آدـ  لقػػى ابللػػـو عليهػػا و اهتمهػػا يػػا ال

 .  [52ايصحاح الانالث ]الشجرة وأولن( 
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(  ف 59وومػػػرهتم الديويػػػػة للمػػػػر ة اهتام يػػػػة إعوا يػػػػة و هص ػػػػوا  يوػػػػا ، ايصػػػػحاح هدسػػػػي )
الػػػرر عايبهػػػا لػػػ لس )وقػػػػاؿ للمػػػر ة اكانػػػريا   وانػػػر  اعػػػػار حبلػػػسل ابلوجػػػق الػػػػدين  والدال واىل 

 يسود عليس( ا ًػ.  رجلس يكوف اشتيايس و ًو

وانقػاوتهم الديويػة جتعػل سػيادة الرجػػل علػى ادلػر ة عقوبػة ذلػا علػػى عوايتهػا لػي وإيقاعهػا بػػي 
ػػػم  وؿ مػػػن اعامػػػل مػػػق األهانػػػى ابالهتػػػاـ و الومػػػرة ايعوا يػػػي ابهتػػػامهم رمػػػز ؛ ، اخليفيوػػػة األوىل ًو

يرمػػوف ايسػػالـ  الوسػػار و  صػػلهم ب وايػػة  بػػو البشػػر و التسػػبح ابخلػػروج مػػن اجلوػػةل   مػػق ًػػ ا
بقمػػق ادلػػر ة و ابلومػػرة الدهيويػػة  ليهػػا و التعامػػل معهػػا وجسػػد ووعػػورة وضلػػو ذلػػس مػػن ًػػرا هم و 

  مراضهم ًم. 

بػػل إهنػػم يػػ ًبوف إىل  حػػط و  خػػإ مػػن ذلػػس حػػا يتهمػػوف ، عهػػدًم القػػدف بوػػات 
ن القرآف وبوات هإ هللا لػوط الػالا جػار وصػدهن ، القػرآف ػ  الِر بَػوَػاِا  األهبيار الالا طه ًر ًَ (

( ولػ لس وػن  ، عػداد مػن صلػاًم هللا مػق هبيػي مػن القريػة 92ً نه  َْطَهر  َلك ػْم( )ًػود: مػن اريػة
صلػػدًم يتهمػػوهنن  َأخػػإ التػػآمر علػػى  بػػيهن وإسػػكارى ييقاعػػي ، ؛ الػػف واهػػن اعمػػل اخلبا ػػث

ايصػحاح التاسػق عشػر الزان ءن ل ليحبلن بعد ذلس من  بيهن ويلدف موي هسال ل وما ، آخػر 
ِهْم ِإْف يَػق ول ػػػوَف ِإاله َوػػػِ اب ًِ .. و  مانػػػاؿ ًػػػ ى (مػػػن سػػػدر التكػػػوين. )َوبػ ػػػَرْت َوِلَمػػػة  خَتْػػػر ج  ِمػػػْن  َوْػػػػَوا

ػغ اعروػس سسػتوب اصػوراهتم  الشوا ق ،  قاوتهم الديوية وانريل يتعػاموف عوهػا ًػم و  ذانءػمل ًو
لس ،  يػدس وتػبهم الػف غلتمػق اليهػود والوصػارب الديوية ادلوحيفة جتاى  واضل هسار العادلا وذ

 على اقديسها   ولس بعد ذلس  ف اتعرؼ على همرهتم إىل ادلر ة عموما .. 

ولػػػن  س:سػػػل ًوػػػا ، اقصػػػغ همػػػرهتم و قػػػاوتهم الديويػػػة جتػػػاى ادلػػػر ةل بػػػل سػػػأوتدغ ءػػػ ى 
م ءػا و اذوػر  ذانءػم سػا اعػج وتػبهم ادلقدسػة احملروػة و  قػ اوتهم مػن اخلبػث و ايشارات ألذوًر

العػػار والدوػػا ح ، حػػق الوسػػارل بػػل ، حػػق خػػرية هسػػار العػػادلال   ال يسػػتحيوف بعػػد ذلػػس 
من رمغ ايسالـ بسوراهتم ًمل واهتامي بتوق ا ادلر ة ويمعها و وبتهال ويتابعهم على مانػل ًػ ا 

يػػا ، الكػػ ر و اذلػػرار جػػيش مػػن الدػػاجرات و ادلتهتكػػات  و مػػن ادلقموعػػات هدسػػيا واجتماع
بعض البيوات وطا دة من الالا يوسن من احملػيض و الػزواجل و وانػري مػن اجلهػاؿ والعميػاف مػن 
ادلوتسػػبا إىل ايسػػالـ ادلوػػدحرين  مػػاـ حوػػارهتم الزا دػػة و ادلوبهػػرين بانقػػاوتهم ادله: ػػةل ولػػو  هنػػم 

ل و ملػػوا ختل صػػوا مػػن عشػػاوة االهبهػػار ًػػ ىل ويتػػرروا مػػن ا ػػر االهػػدحار   همػػروا ، وتػػح القػػ ـو
 قػػاوتهم والتدتػػوا بعػػا البصػػرية إىل وايعهػػمل لعروػػوا  ف  سػػيا دًػػم ال ػػربيا ًػػم  وىل الوػػاس بػػتلكم 

م  وىل الواس بقوؿ القا ل: )رمترت بدا ها واهسلن(..   التهم واألوصاؼل ولر ًو

م  صػػػحار الانقاوػػػػة اجلوسػػػي ة و الومػػػرة ايعوا يػػػػة البحتػػػة للمػػػر ةل وهمػػػػرهتم  وهػػػم ال عػػػرًي
ػا و  مومتهػا و ورامتهػال بػل اي عوا ية ً ى جعلتهم ال يتعاطوف مق عقػل ادلػر ة  و ديوهػا و وكًر

ال يتعاطوف إال مق جسدًال بل مق مواطق زلد دة مػن جسػدًا وحسػح.. ًػ ى الومػرة والكػم 
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الانقاوػة  مثػرت شػ وذات وعجا ػح يتػد وا عوهػػا وتػح اترؼلهػم األسػود العدػنل وانقػتهم بوسػػا هم 
مػػػةل حػػن وػػػاف ادلقااػػل الصػػليإ ال ؼلػػػرج إىل احلػػرور يبػػػل  ف يصػػوق لزوجتػػػي دومػػا واهػػن معدو 

( يشػد ى علػى chastity beltلباسػا واييػا مػن احلديػد ييفلقػوف عليػي اسػم )حػزاـ العدػاؼ 
عورهتػػا وي موػػي بقدػػل وػػال يدػػتح إىل  ف يرجػػق مػػن احلػػرر إليهػػال وؽلػػن عليهػػا بػػبعض  قػػور ويػػي 

 اقوغ حاجتها موها بشق األهدإ.. 

س  ف اتصور ما يصيح ادلر ة مق ذلس و خالؿ مد ة عيار زوجهػا مػن هػأ و مػراض ول
 انًيس عن ايًاهة وايذالؿ الودسغ و ادلعوو .. ًو ا معروؼ مشهور ، وتح اترؼلهم. 

ً ا واف ، ادلاضغ حا واهوا متشبانا بانقاوتهم الديوية الػف واهػن اانمػر عوػدًم شػكا 
داعيػػة لل وايػػة ويتعػػاملوف معهػػا ءػػ ا التعقيػػد و القهػػر وايذالؿ و  ، ادلػػر ة وعػػدـ  قػػة ويعتربوهنػػا

 الكبن احلقيقغ ادلوقيفق الومري.. 

 مػػػػا اليػػػػـو وبعػػػػد الدصػػػػاـ بػػػػا الكويسػػػػة والدولػػػػة وختلصػػػػهم مػػػػن اضػػػػيفهاد الكويسػػػػة و 
؛ اعقيػػداهتال ويػػردًم وػػرد ة وعػػل لػػ لس التعقيػػد واالضػػيفهاد علػػى وػػل مػػا ؽلػػن إىل الػػدين بصػػلة

م وصػػػاروا إىل الانقاوػػػة العلماهيػػػة و احليػػػاة ايابحيػػػة  اهقلبػػػوا علػػػ ى  عقػػػاءم و اراكسػػػوا ،  وكػػػاًر
ورد ة وعل ل لس التعصح و الكبن وايذالؿ ال   واف يوبعث مػن  قػاوتهم الديويػة ادلوحروػةل 
ويتولػػوا إىل إذالؿ جديػػد للمػػر ة وامتهػػاف لكرامتهػػا مػػن هػػوع آخػػرل انبػػق ًػػ ى ادلػػر ة مػػن شػػهواهتم 

حيػث يػػل  حيػار القػػـو بػل اهعػػدـ وجعلػوا العدػػة واليفهػارة و السػػ: واالحتجػار الػػ    وهػزواهتمل
جعلػوا ذلػس ول ػػي يهػرا للمػر ة وييػػودال ؛ يصػوف ادلػر ة مػن هػػزواهتم وػلدمهػا مػن عبػػانهم و شػهواهتم

وجعلوا عري ها وهتتكها وابت اذلا ال   يسهل الويوع ، حبا لهم وغلعلها وريسة سهلة لشهواهتم 
جعلػػػوا ذلػػػس اقػػػد ما وحوػػػارة و قاوػػػة و حريػػػة   و ػػػوى َأمانػػػاؿ ًػػػ ى ادلسػػػميات الربايػػػة  وهػػػزواهتم

م.. حػن مػا عػادوا يعروػوف الع راويػة إال ،  ليوحكوا ءا على عقل ادلر ة وليقووا موهػا  وطػاًر
وف ادلر ة الػف يػد يتػاوح علػى عػ ريتها إىل سػن الرشػد ويعتربوهنػا معقػدة  القصا اخلياليةل ويعري 

ا ابلعالجات الودسية.. ورسا   هصحًو

وإذا وػػػػاف احلػػػػح ،  دبيػػػػات العػػػػرر اجلاًليػػػػة عواطػػػػ  وعػػػػزؿ عػػػػ ر  عديػػػػ ل ووػػػػاف 
 يػوؿ إذا واهػن ًػ ى ؛ العاشق إذا واز بعد  مد بعلكة حبيبتي ؽلو ها وػ لس  يصػى ادلػر عوػدى

روػػي  قاوػػة احلػػح ، جاًليػػة العػػرر ويػػد  مثػػرت لوػػا مػػن ادلعلقػػات و األشػػعار و األدبيػػات مػػا يع
وػػاف احلػػح ،  قاوػػة ال ػػرر زان صػػريح ال يرضػػى الرجػػل وال ادلػػر ة ،  دبيػػات ؛ القاصػػغ والػػدا 

باف..   حبهم َأيل من  ف غللإ با شعبها األربق   ووأظلا اشهد على زواجها األحبار والًر

وصػػػارت ادلػػػر ة ، حوػػػارهتم ادلعاصػػػرة ابػػػاع واشػػػ:بل ال  عػػػرت رلػػػازا ابمتهاهنػػػا و إذالذلػػػا 
ػػػا واسػػػتع ماذلا وسػػػلعة رخيصػػػة للدعايػػػة و ايعػػػالف ي ػػػرر وف ءػػػا سسػػػميات السػػػوبر سػػػتار وضلًو
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ليعرضوا على جسدًا آخر صػرعات ادلوضػة مػن مسػاحيق التجميػل و ادلالبػإ علػى اخػتالؼ 
درجاهتا وحن ادلالبإ الداخلي ةل وال   ن متابعا لصػحاوتهم و إعالمهػم و  سػوايهم غلػر  علػى 

ًػػػ ى التجػػػارة الرخيصػػػة جبسػػػدًا وإهسػػػاهيتهال وػػػأان اعػػػرت ادلتػػػاجرة  اجلػػػداؿ ، ًػػػ ا.. دعػػػس مػػػن
اير  إحصاراهتم حوؿ التجارة ابلرييق األبيض ، بالدًم حيػث جتلػح الوسػار مػن ؛ احلقيقية ءا

روسيا و ورواب الشريية وشرؽ آسيا يتػن سػتار العمػل وخادمػات و اندالت ومربيػات   يتجػز 
عاوب مصػرووات واكػالي  جلػبهن ويصػرف وػالرييق يػبعن واث قهن ويقي دف بديوف  قاؿ يتن د

ويػػ جرف ومومسػػات و ب ػػااي وال يوجػػو مػػوهن إال القليػػل الػػالا يػػتمكن مػػن الدػػرارل واػػتكلم مػػن 
 ذلس صحاوتهم ويشهرى إعالمهم وال ػلرووف  و يترؾ موممات حقوؽ ادلر ة عودًم ساووا.. 

ادلػػػػر ة ويوم ػػػػروف عليوػػػػا حػػػػوؿ    َاػػػػوف إىل بػػػػالدان ًػػػػم و ذانءػػػػم ػلػػػػد وهوا عػػػػن حقػػػػوؽ
 حراي هتا.. 

 وأ  امر ة يعووف   و   حقوؽ وحرايت يقصدوف   

يػد يمػػن ال ػر  هنػػم لعوصػري تهم ادلعرووػػة إظلػػا ي و ػوف اليفػػرؼ عػن امتهػػاف وسػػحق وإذالؿ 
م األوروبيػػػات  واسػػػت الؿ الوسػػػار الػػػالا يسػػػتورد وهنػػػن مػػػن الػػػدوؿ الدقػػػرية ادلػػػ وورةل  مػػػا هسػػػاً 

 ويتمتعن تصاهة وصياهة وورامة.. واألمريكيات 

ولريجػق مانػػل ًػ ا المػػاف إىل إحصػارات القػػـو  هدسػهم لػػريب َأـ عيويػي اهتهاوػػات ورامػػة 
هسا هم وبوات جلدهتم بل واحتقار  مهاهتم وإذالذلن و طردًن إىل الشوارع  و إلقػا هن سػآو  

 .. العجزة وعري ذلس شلا ًو معلـو من ادسخهم االجتماعغ وعقويهم األسرب

خػػ  علػػى سػػبيل ادلانػػاؿ مػػن إحصػػا ياهتم احلديانػػة التقريػػر الػػ   هشػػراي صػػحيدة )اللوموػػد( 
 ـ عن وضق ادلر ة ، ال رر وال   جار ويي  ف:  55/3002الدرهسية ، شهر 

  ربق  مريكيات يتعرضن للورر ول دييقة...  ْ

  ل  ي تص  ول عاـ..  900 ْ

 ول عاـ   200وت موهن مليوان ورهسية يعاها من عو  الزواج ؽل ْ

ـ يتػػن عوػػواف ) ويدػػوا  3002 مػػا اقريػػر موممػػة العدػػو الدوليػػة الصػػادر ، شػػهر آذار 
العوػػػ  ضػػػد ادلػػػر ة( وقػػػد ذوػػػر ) ف الػػػوالايت ادلتحػػػدة اتعػػػرض امػػػر ة للوػػػرر علػػػى يػػػد زوج  و 

(  لػػ  210اثهيػػةل    سعػػدؿ ) 90وا تصػػح امػػر ة وػػل  اثهيػػة ، ادلتوسػػط 51صػػديق وػػل 
 لػػ  امػػر ة سػػوواي لالعتصػػار ، ورهسػػا(... عػػن  31بيومػػا اتعػػرض  ر سػػوواي. حاد ػػة اعتصػػا

 ـ 9/2/3002صحيدة الدستور 
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  ػلد وهوا عن حقوؽ ادلر ة ويعموهوا ، حريتوػا وورامتهػا ويتهمػوف ايسػالـ وادلسػلما  
 ابضيفهادًا  

يتقيػػق ويبػػل  ايـ خػػرج عليوػػا وزيػػر الػػدواع األمريكػػغ )دوانلػػد رامسػػديلد( )بيفلػػح إجػػرار 
بعشرات يوااي االعتدار اجلوسغ من يبل جوود ضػد رلوػدات ، معسػكرات اجلػيش األمريكػغ 
، الكوين والعػراؽ و و اهسػتاف وإبقػار بعػض اووػدات ، معسػكراهتن مػق مػن اعتػدب علػيهن 

 ـ(.3002\3\2على الرعم من اقدمهن بشكاوب إزار ذلس...( )الدستور 

ـ اقريػػػرا  عػػن ذلػػػس اوػػمن دعػػػوة 3002\3\52وهشػػرت الصػػحيدة هدسػػػها بتػػاري  
)الكػػػوه رس( لدػػػتح يتقيػػػق موسػػػق ، ذلػػػسل وذوػػػر التقريػػػر  هػػػي غلػػػر  اكػػػتم شػػػديد علػػػى عػػػدد 
حوادث االعتصار و ف عددا وبريا من اوودات الالا اعرضن لالعتصار ػلملن راػح جوػود 
وضػػػػػػباطل و ف بعوػػػػػػهن اعرضػػػػػػن للتهديػػػػػػد ابلعقػػػػػػار بعػػػػػػد  ف يمػػػػػػن ابلتبليػػػػػػض عػػػػػػن اعرضػػػػػػهن 

عتصػػػػػػارل ولػػػػػػػ لس إ غلػػػػػػػر    مسػػػػػػػح  و إحصػػػػػػػار حقيقػػػػػػػغ لعػػػػػػػدد ضػػػػػػػحااي االعتػػػػػػػدارات لال
واالعتصػػػػار احلديانػػػػةل لكػػػػن عمليػػػػات مسػػػػح يدؽلػػػػة   هػػػػرت هسػػػػبا  عاليػػػػة لالعتػػػػدار اجلوسػػػػغ 
والتحرشػػات بػػا  وػػراد القػػوات ادلسػػلحة األمريكيػػة مػػن الوسػػار ، احلػػرور السػػابقة. و ف ًوػػاؾ 

يلػػن ، دراسػػة مسػػحية للكػػوه رس األمريكػػغ ، عػػاـ  % مػػن احملػػارابت القػػدامى ، ويتوػػاـ20
 ـ  هنن واجهن اعتدار جوسيا راوقتي القوة والتهديد. 5990

وما وجدت دراسة  خرب عن القوات األمريكيػة ابحلػرر الػف شػوتها الػوالايت ادلتحػدة 
ـ يػػاـ ءػػا ابحانػػوف مػػن وزارة شػػ وف احملػػاربال يتػػدث عػػدد وبػػري شلػػن 5995علػػى العػػراؽ عػػاـ 

% عن يترشػات وموػايقات 22تهن الدراسة عن اعتدارات جوسية ساورةل بيوما يتد ن مشل
 جوسية... 

ـ عػػن صػػحيدة )ال ػػاردايف( 3002\3\32وهقلػػن صػػحيدة الدسػػتور  يوػػا بتػػاري  
( حالػة اعتصػار ووػدات  مريكيػات علػى  يػد  زمال هػن ، 553الربييفاهية  هي ل اسجيل )

ػػػ ا وقػػػط ابلوسػػػبة للقوػػػااي ادلبلػػػض عوهػػػا ، العػػػراؽ اجلػػػيش األمريكػػػغ ، العػػػراؽ و و اه سػػػتاف ًو
 و و اهستاف. 

 ما عن حوادث التحػرش واالعتػدار اجلوسػغ خػالؿ العػاـ ادلاضػغ ، القواعػد العسػكرية 
األمريكيػػة جيعهػػا وحػػد وا )اشػػارلز جوهسػػوف( مػػن معهػػد )هيشػػن  هسػػتيتوت( ، دراسػػة لػػي  هنػػا 

  ل  حاد ة.  52بل ن 

ػ ى ًػغ حقػوؽ ادلػر ة وحرايهتػا الػف يتحػد وف عوهػا ً ى  واعيلهم وح اذلم مق هسػا هم ًو
ػ ا اكػرؽلهم  وؼلادعوف ءا ادل دلا..   ًك ا يدعلوف بوسا هم وبوػات جلػدهتم بػل ورلوػداهتم ًو
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ذلن ًو ا ما حققتي ذلن حرايهتم ادلدعاة   وماذا اراًم يدخروف لوسػار ادلسػلما ، الػبالد الػف 
 د الف يريدوف ورض دؽلقراطيتهم و قاوتهم العدوة عليها. ػلتلوهنال  و ، البال

إف ادلتػػػػػابق ألخبػػػػػار العػػػػػراؽ اليػػػػػـو ،  ػػػػػل االحػػػػػتالؿ األمريكػػػػػغ يػػػػػرب ويسػػػػػمق معاملػػػػػة 
العراييػػػػات وإًػػػػاهتهن وإذالذلػػػػن واعتقػػػػاذلن وادتيشػػػػهن ، وانػػػػري مػػػػن احلػػػػاالت مػػػػن يبػػػػل اجلوػػػػود 

مػن  ذانءػم  حػ يتهم مػن الوسػار الػالا األمريكافل وال يكـر عودًم ويقػدـ ويػربز إال مػن وػاف 
ًيوػػػن ذلػػػن  مريكػػػا اجلمعيػػػات وادلراوػػػز الوسػػػا ية الداعيػػػة إىل يتريػػػر ادلػػػر ة ووقػػػا للانقاوػػػة واحلريػػػة 
األمريكية ادلتقدمة ال ورل وزرعن بعوهن ، رللإ احلكم العميلل وساورت طا دػة مػوهن إىل 

تػػػاعوف( ويػػػابلن مسػػػاعد وزيػػػر الػػػدواع  مريكػػػا والتقػػػا ًوػػػاؾ سسػػػوولا وبػػػار وحججػػػن إىل )البو
األمريكغ )بوؿ ولدوار(ل والقا من ً ا البوؿ التوجيهات و الوصا ح وحصلن علػى دعػم بلػض 

مليوف دوالر خصػا للػربامج الوسػوية  ، العػراؽ ومػا  شػار إىل ذلػس بػوؿ ولدػوار هدسػي  39
اري  ، مقػػػػػػاؿ لػػػػػػي هشػػػػػػر ، جريػػػػػػدة الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػ   عػػػػػػادت هشػػػػػػرى صػػػػػػحيدة الدسػػػػػػتور بتػػػػػػ

ـ وعوػػػػدما عػػػػدف إىل العػػػػراؽ ابدرت رلموعػػػػة مػػػػوهن مػػػػق  خػػػػرايت وخػػػػرجن ،  9/5/3002
مماًرة ويمن ابعتصاـ ، ب داد ييفال  ويي إبل ار مشروع يػاهوف لألحػواؿ الشخصػية ال  يػوؿ 
اهػػي مواوػػق للشػػريعة بػػل وقػػط ويػػي بعػػض را حػػة الشػػريعة ووصػػدي َأهػػي ردة إ اكػػن موجػػودة حػػن 

 ـ(.  35/5/3002)الدستور  ايـ اليفاعية صداـ 

ػػا و  بتػػوا عمال هػػم ،  كػػ ا الشػػأف ،  و اهسػػتاف وهػػا ًػػم األمريكػػاف بعػػد  ف احتلًو ًو
احلكػػم ًوػػاؾ يدػػاخروف َأهنػػم يػػد حػػرروا ادلػػر ة األو اهيػػة مػػن حجاءػػا ومػػا ذوػػر ذلػػس البػػوؿ ، 

وػػػا ، ادلقػػػاؿ سػػػال   و سػػػاول الػػػ ور و يدػػػاخر  ذانءػػػم ًوػػػاؾ بعػػػودة عوػػػار الوسػػػار وريصػػػهن عل
ـ )اهتصػارا   51/5/3002التلدزيوف احلكومغ واعتربوا ذلس وما ذورت جريدة الدسػتور ، 

لػػػػدعاة التحػػػػديث داخػػػػل حكومػػػػة يرضػػػػا  الػػػػف اػػػػدعمها  مريكػػػػا ضػػػػد ادلتػػػػديوا ووػػػػاف وزيػػػػػػر 
ػػػػا ًػػػػو الػػػػ    هنػػػػى يػػػػرار حمػػػػر عوػػػػار وريػػػػا الوسػػػػار ،  الانقاوػػػػة   وايعػػػػالـ سػػػػيد سلػػػػدـو ًر

   ...عاما( 52د  ف  ل ساراي دلدة التلدزيوف احلكومغ بع

و ق الواس ولهم وي   علون ووػاالت  هبػار الكدػر ، وػل مكػاف بدػرح موقيفػق الومػري 
خرب مشاروة وتاة  و اهية ، مسابقة جػاؿ  جريػن ، ًػوهج وػوهج ووػاف العوػواف الػ   اداولتػي 

ػ ا ، ويػن اعػا  ويػي  الصح  يومها )ملكػة جػاؿ  و اهسػتاف مػن الشػادور إىل البكيػرت  ( ًو
ال البيػػة العممػػى مػػن الشػػعح األو ػػا  مػػن وقػػر مػػديق و ػػروؼ معيشػػية متدهيػػة ومسػػحويي مػػق 
اهتشار ييفق اليفرؽ واعتصار الوسار وازدًػار زراعػة ادلخػدرات بعػد سػقوط همػاـ طالبػافل وػل 
ذلػػس ي و ػػوف اليفػػرؼ عوػػي ويهملوهػػي وال يلتدتػػوف إليػػي ويشػػهروف مانػػل الػػس األخبػػار السػػخيدة 

عػػػة الػػػف اػػػرو ج للعهػػػر والدسػػػاد والتحلػػػلل وهػػػ ا ًػػػو التحػػػرر الػػػ   يريػػػدى  عػػػدار ايسػػػالـ اخللي
التحلػػل مػػن احلجػػار والعدػػة والسػػ: واألخػػالؽل والتعػػر  ؛ و ذانءػػم ، بػػالدان لوسػػار ادلسػػلما
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الكامػػل مػػن ذلػػس ولػػي لتصػػبح ادلػػر ة بعػػػد ذلػػس مومسػػا  و رايصػػة اتعػػرب  مػػاـ عيػػوهنمل ومتعػػػة 
  ...هزواهتم العابرةرخيصة لشهواهتم و 

م ويشهروهنا ، صػحاوتهم  وبعد  ف يتو جوهنا بتاج مسابقاهتمل ويوحكوف عليها جبوا ًز
ا   ا ب لس على العر  و الدساد ال   يلبسوهي مسػميات مزروشػةل ويقػدمًو و إعالمهم ليجر ًو
ا بعػػػػد ذلػػػػس وموديػػػػل يعرضػػػػوف عليهػػػػا  ومانػػػػل و سػػػػوة ليقتػػػػد  ءػػػػا بوػػػػات جوسػػػػها ويسػػػػتعملًو

م بوػػػا عه م وآخػػػر صػػػرعات ادلوضػػػة و دوات ومالبػػػإ الدتوػػػة..   بعػػػد  ف يقوػػػوا موهػػػا اوطػػػاًر
وػلققػػوا ءػػا مػػآرءم ويوػػالوا مػػا يوػػالوى مػػن شػػهواهتمل يلقوهنػػا َأيػػرر ملهػػى  و مػػاخورل   بعػػد  ف 
يتلػػ  جسػػدًا ويبلػػى شػػباءا ال جتػػد مػػأوب ي ويهػػا وال والػػد  و زوج  و ولػػد ػلوػػو عليهػػال واف 

ا وهغ زلمو ة... وجدت مأوب للعج  زة اقوغ ويي آخر  ايـ عمًر

كػ ا يريػدوهنا سػلعة رخيصػة  ً ى ورامة ادلر ة عودًم والػس ًػغ حقويهػا وحرايهتػا... ًو
و شػػهوة عػػابرةل و لػػ لس ييفعوػػوف ، ايسػػالـ الػػ   يصػػوهنا مػػن شػػهواهتم الرخيصػػةل ويكرمهػػا 

ػػا مػػن  قػػاوتهم القػػ رةل ولػػ لس ييفعوػػوف ، وػػل مػػن دعػػا إىل شػػر  ا عي وسػػعى إىل يتكيمػػي وييفهًر
ويتأل بوف عليي وػلاربوهي وما وعلوا مق اليفالباف الػف علػى يصػر حكمهػا وضػع  إمكاانهتػا وقػد 
شػػػػهد ذلػػػػا القاصػػػػغ والػػػػدا  و العػػػػدو ادلوصػػػػ  يبػػػػل الصػػػػديق تدػػػػح ورامػػػػة الوسػػػػار وصػػػػياهتهن 

ءم و ماهنن واهقيفاع حوادث االعتصار و اخليف  والعوػ  جتػاًهنل ووػل مػن اتبػق  خبػار حػر 
ا اليفالبػػاف وويػػ    وػػن علػػيهم  علػػى  و اهسػػتاف و ػػق اصػػرػلات الصػػحدية الربييفاهيػػة الػػف  سػػًر
وعلػػى معػػاملتهم ذلػػال الشػػغر الػػ   دعاًػػا إىل  ف اسػػلم بعػػد  ف  طلػػق سػػراحهال وذلػػس ألهنػػا 

غ عدوة  -عايشن بيوهم   مػاان علػى عرضػها وشػروها وهدسػها ال ؽلكوهػا  ف اعػايش مانلػي  -ًو
ا ًغ رابيفة من الروابط الوسا ية األو اهيػة الػف د بػن علػى اليفعػن ، وطوها وبا  برت يومها ًو

غ )الرابيفػة الانوريػة لوسػار  و اهسػتاف( اتبػاوى علػى  ايمهػم بعػد  ف  ، اليفالباف  ايـ حكمهم ًو
ذاين ويالت احلرايت واحلقوؽ الف يت ػر ءػا  ذانر األمريكػاف ، بالدًػا... حيػث صػر حن 

ااب( ، حػػديث صػػحدغ: ) ف ادلػػر ة ال اػػزاؿ ضػػحية ،  ػػل حكومػػة حامػػد انشػػيفتها )سػػحر سػػ
يرضا  الف جارت على مأ اليفػا رات األمريكيػة لتمػوح الدؽلقراطيػة للشػعح األو ػا  واعيفػغ 
احلريػػػػة لوسػػػػار  و اهسػػػػتاف   وذوػػػػرت  ف الوضػػػػق  صػػػػبح  سػػػػور حيػػػػث اشػػػػهد  و اهسػػػػتاف يمعػػػػا 

ر ة ازايػدت دوف وػابحل وإف حكػم طالبػاف رسػا وػاف م سسيا  للمر ةل ويالن: إف اجلرؽلػة ضػد ادلػ
متشػػػدد ا لكوػػػي ووػػػر يػػػدرا  مػػػن األمػػػن للوسػػػار.. لكػػػن ارف حػػػن الوسػػػار الػػػالا يراػػػدين الربيػػػػق 
مستهدوات  يوا وهن يتعرضن عالهية للتحرش من جاهح زعمار احلرر ، البالد. )الدسػتور 

 ـ(  52/3/3002

ػػػ ى الكاابػػػػة )سػػػػوزاف عولػػػػدف بػػػػريغ( ، م قػػػاؿ ذلػػػػا بعوػػػػواف )اجلاهػػػػح الوسػػػػو  لبػػػػوش( ًو
اػػػػتهكم ، صػػػػػحيدة )ال ػػػػاردايف( علػػػػػى بػػػػوش وحرصػػػػػي علػػػػى لقػػػػػار بعػػػػض الوسػػػػػار األو اهيػػػػػات 
والعراييات )ادلتحلالت من ديوهن( و، مقدمتهن )رجار اخلزاعغ( عوو رللػإ احلكػم العرايػغ 
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ػػغ اػػ رؼ الػػدموع:   اي زلػػر   ر      اػػتهكم والػػف خاطبػػن بػػوش ، مكتبػػي البيوػػاو  يا لػػة ًو
الكاابػػػة علػػػى بػػػوش مػػػ ورة  هػػػي متخلػػػ  اليػػػـو ، االهتخػػػاابت عػػػن مواوسػػػي الػػػدؽلويراطغ وػػػري  
بعشػػر هقػػاط لكػػن يبػػدو  ف بػػوش لديػػي ورصػػة َأف اسػػاعدى واوقػػ ى مػػن خسػػاراي احملققػػة هسػػار 
ن   ولعلػػي إف خسػػر االهتخػػاابت ، واشػػويفن  ف   و اهسػػتاف والعػػراؽ جػػزار علػػى ورمػػي بتحريػػًر

صػػػوات ًػػػ الر الوسػػػوة ، وػػػابوؿ وب ػػػداد   ولػػػ لس االعػػػح بػػػوش ابحلقػػػا ق ، ذلػػػس اسػػػعدي  
ػار و سػلحة الػدمار الشػامل و خػ  يعػدد زلاسػن حربػي  اللقار واواسػى مػزاعم احلػرر علػى ايًر
على العراؽ و و اهستاف مدعيا  هنا حررت ماليا الوسار من  وانر دولتػا يمعػا ووحشػية علػى 

الكاابػػة  ف همػػاـ طالبػػاف وػػاف علجيػػا بشػػكل وميػػق و ف وضػػق  وجػػي األرض   وزعػػم ومػػا اوقػػل
هسػػػار  و اهسػػػتاف ارف  ووػػػل بكانػػػري بعػػػد زوالػػػيل  مػػػا العػػػراؽ يقػػػوؿ بػػػوش: )وػػػ ف وضػػػق الوسػػػار 
 ووػػل بكانػػري ألف عػػرؼ التعػػ يح واالعتصػػار الػػف واهػػن موجػػودة ، زمػػن صػػداـ حسػػا يػػد 

  علقن إىل األبد(.. 

من ذلسل ًاهية ادلدفل مودوبة ًيومػاف رايػتإ وواػشل اقوؿ الكاابة: )إف احلقيقة ابعد 
اواوػػػق الػػػر يإ بػػػوش ، إف همػػػاـ صػػػداـ )القمعػػػغ( يػػػد اهتهػػػىل لكوهػػػا اوػػػي  إف الدوضػػػى و 
العوػػػ  اللػػػ ين سػػػادا بعػػػد احلػػػرر يػػػد اجػػػربوا الكانػػػري مػػػن الوسػػػار علػػػى البقػػػار خلػػػ  األبػػػوار 

ا اهنػػػا الدراسػػػة مػػػن ادلخػػػاطرة ادل لقػػػةل و بعػػػد الدتيػػػات عػػػن ادلػػػدارسل ومػػػا موػػػق الوسػػػار اللػػػوا
ابخلروج للبحث عن عمل خووا من االختيفاؼ و االعتصارل و اتسػارؿ   مػا جػدوب احلريػة 
إذا ووػػػػن ختشػػػػى اخلػػػػروج إىل الشػػػػارع    و،  و اهسػػػػتافل مػػػػا زالػػػػن الوسػػػػار يتػػػػن رْحػػػػة  مػػػػرار 

 احلرر(.

اقػوؿ اهنػا طلبػن وتبن )وين االف(ل ادلديرة ، موممة العدو الدوليةل ، )ال ػاردايف( 
مػػػن عاملػػػة ، احػػػدب ادلوممػػػات عػػػري احلكوميػػػة اف اصػػػ  ذلػػػا الدػػػرؽ بػػػا الػػػ   حصػػػل بعػػػد 
سػػقوط طالبػػاف وقالػػن: )اذا ذًبػػن امػػر ة اىل السػػوؽ و هػػر اهػػش واحػػد مػػن جسػػدًا واهنػػا ، 

 ـ59/2/3002اايـ طالباف واهن اوررل اما االف وهغ ا تصح(. اًػ هقال عن الدستور 

هتم الػػػف اتبػػػاووف ووقػػػوؿ ذلػػػ ى ادلوم مػػػات و  ًلهػػػا: ذويػػػوا مػػػإ  دؽلقراطيػػػة ال ػػػرر وحػػػراي 
ا ًم لكم على مأ طػا راهتم وبػوارجهم احلربيػة  و مػن  ا من  وليا كم  و جلبًو عليها والقدتمًو

 خالؿ  قاوتهم و إعالمهم و مومماهتم.. ) يديكم  وون و وواًكم هدخن(   

ة احلكػاـ ، بػالدانل ادلصػدقوف دلشػاريعهم وسي وؽ ااباع ال رر الواعقوف اذلاادوف لكدػر 
سػػي ويوف مانػػل مػػا ذاؽ ؛ الكدريػػة اخلبيانػػة الػػف يلبسػػوهنا ا ػػوار ومسػػميات الصػػالح والتحػػديث

م مػػػن آاثراالريػػػار ،  حوػػػاف ال ػػػرر وهتػػػا ج االهسػػػحاؽ يتػػػن ايػػػدامهم وسػػػيدوعوف مثػػػن  عػػػرًي
سػػػي ويوف مػػػا ذايػػػي ؛ لداسػػػدةالقػػػ   قػػػاوتهم الداسػػػدة ودؽلقػػػراطيتهم الوتوػػػة وحػػػرايهتم الكاذبػػػة ا
 ً الر وسيودموف وما هدـ  ولوس ولكن بعد إذ ال يودق الودـ. 
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وها ًم ي ريوف على ما ابقى ، بالدان من اقاليد  و حن  عػراؼ  و يػواها ويهػا شػغر 
ػا لػتال م  ًػوارًم واسػه ل  ػا  و ػلروًو ا و يل ًو من را حة الشريعة  و ال رية  و احلمية ليمسخًو

 ايفلق للداسدات من الوسار مزيدا من  عوة التحلل و الدساد. شهواهتم و 

ويػػد ر ب الوػػاس  جعػػوف شػػيوا مػػن ًػػ ا ايصػػالح ادلوشػػود عوػػد ًػػ الر األذانر ، بػػالد 
إ اعهد التربج و السػدور و االخػتالط علوػا ر وا ذلػس عيػاان ، موتػدب جػدة االيتصػاد  الػ   

و الػػ   وػػػاف رلػػاًرة و إعػػػالان  ـ 3002ًجػػػر  وميفلػػق سػػػوة 5232عقػػد ،  واخػػػر سػػوة 
ن عالهيػػة و  عػػري مسػػبوؽ ، اجلزيػػرة لسػػدور الوسػػار و اػػربجهن و اخػػتالطهن ابلرجػػاؿ و  هػػوًر
يتػػداي وػػ لس علػػى شاشػػات التلدػػاز واسػػيات عػػارايت علػػى بعػػد  ميػػاؿ معػػدودة مػػن بيػػن هللا 

 احلراـ و، بلد إ اكن اتجر   ماناذلن على اواًرة سانل ذلس  و دوهي.. 

ادل رر حيػث ػلكػم الػبالد رجػل )وهللا ال ادر   رجػل ًػو  ـ مػاذا ( يػزعم اهػي  مػري  و،
ادل موا وما ًو إال ذهح للمشروال  عار على إخواهوا اواًدين و الػدعاة وسػجن وػل رلاًػد 
وداعيػػة و ومػػم وػػل صػػوت عيػػور علػػى ديوػػي و  متػػي و يػػبهم ، السػػجوفل ليخلػػو لػػي اجلػػو بعػػد 

ى مػػن  حكػػاـ شػػرعية يليلػػة ، مدوهػػة األحػػواؿ الشخصػػية ليمسػػخها ذلػػس وي ػػري علػػى مػػا ابقػػ
ابسم إصػالح يػواها حقػوؽ ادلػر ة و األسػرةل ويل ػغ  و يعس ػر اعػدد الزوجػات ، الويػن الػ   
يبػػػيح ويسػػػهل ويكدػػػل حريػػػة اعػػػدد العشػػػيقات و الزاهيػػػات و حريػػػة العػػػر  و الب ػػػارل يامػػػا  ومػػػا 

 مػا طاعتػي ًػو واهبيفاحػي ؛ مبػد  طاعػة الزوجػة لزوجهػا يدعل  سيادى ،  ورواب و  مريكػال ويل ػغ
واهسػػػػحايي يتػػػػن  يػػػػداـ األمريكػػػػاف وػػػػال يل يػػػػي  و ي ػػػػريىل بػػػػل يدعلػػػػي و ؼللػػػػا ويػػػػي   ويسػػػػو غ 

 االع:اؼ َأبوة  والد الزان ال ين )يولدوف خارج إطار الزواج( وما جار ، ها القاهوف   

 

 

إصػػالحات و يعدوهػػي اعزيػػز ا حلقػػوؽ  وهػػ ا و مانالػػي مػػن العهػػر و الدجػػور يسػػميي األرذاؿ
ادلر ةل ويهتدوف ابسم القا م عليػي ويسػموهي َأمػري ادلػ موا   وسػحقا سػحقا وػال جػـر  ف يتهلػل 
لػػ لس ويدػػرح بػػي ودػػار الشػػرؽ وال ػػرر حػػن وصػػدي الػػر يإ الدرهسػػغ )جػػاؾ شػػرياؾ(: )يشػػكل 

 ايفورا وبريا على طريق الدؽلقراطية( 

إهنػػػم يقصػػػدوف ييفعػػػا ؛ قصػػػد ًػػػ الر ابلدؽلقراطيػػػة واحلريػػػةوليتعػػػرؼ ادلسػػػلموف إذا  مػػػاذا ي
التحرر من حدود هللا و التمرد عليها واعديها و التحلل مػن  حكػاـ الشػرع ومػن وػل مػا ػلدػح 
عػػػػرض ادلػػػػر ة وعدتهػػػػا و شػػػػروهال بػػػػدليل  ف دؽلقراطيػػػػة الانػػػػورة الدرهسػػػػية ولهػػػػا اسػػػػتوعبن الكدػػػػر 

اج مانيلػغ اجلػوإل وإ اتحمػل ييفعػة يمػاش ارمػز وايحلاد و العر  والدواحش والػزان واللػواط وزو 
إىل العدػػة واليفهػػر اوػػعها وتيػػات ادلسػػلما علػػى ر وسػػهنل وػػادعوا  هنػػا خيفػػر علػػى رلتمعػػاهتم 
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ػػػا ، مدارسػػػهم ويػػػرروا طػػػرد احملجبػػػات موهػػػا ولسػػػاف حػػػاذلم  وخيفػػػر يهػػػدد علمػػػاهيتهمل وحمرًو
ْم ِمْن يَػْريَتِ }يقوؿ وما ياؿ  شباى ذلم يدؽلا:  ألعػراؼ: مػن ] {ك ْم ِإهػهه ْم   اَنس  يَػَتيَفههػر وفَ َ ْخرِج وً 

وعلى وػل حػاؿ وحػرءم علػى احلجػار و العدػة والدوػيلة ليسػن جديػدة بػل يدؽلػة  [23ارية
ا  ا مػق صػحوة العمػالؽ ايسػالمغ و عوداػي  متاصلي ويهمل ولكن اشتدادًا اليـو و استعاًر

م الزا دػػة الػػف خػػدروى ءػػا ردحػػا مػػن عزيػػزا ، إسػػالمي يتحػػدب ال ػػرر الكػػاورل ويلدػػح حوػػارهت
 الزمافل وه ا احلجار رمز لصحوة ً ا العمالؽ ورجوعي اىل عزاي واستعال ي على  قاواهتم. 

ومعلػـو  هنػػم إ ولػن يرضػػوا إال عػن إسػػالـ مػودرف إسػػالـ عػر  متػػأمرؾل ومػن   وحػػرءم 
دػػػػػة واليفهػػػػػارة علػػػػػى ًػػػػػ ى القيفعػػػػػة مػػػػػن القمػػػػػاش )احلجػػػػػار( إضػػػػػاوة إىل ووهنػػػػػا حػػػػػراب علػػػػػى الع

وهػػغ ، حقيقتهػا حػػرر علػػى ًػ ا الػػدين العمػيم الػػ   َمػػر ءػ ى احملاسػػن ويوجػػح ؛ والدوػيلة
احلجار.. وحقيقػة احلجػار ومػا يقػر ى  عػدا ان إعػالف صػريح علػى روػض االهبيفػاح واخلوػوع 
ػػػو ؽلانػػػل ابلوسػػػبة للمػػػر ة ادلسػػػلمة ًويتهػػػا  لانقاوػػػة ال ػػػرر الدػػػاجرة وعودلتػػػي الكػػػاورة السػػػاييفة.. ًو

سػػالمية الػػف اعتػػز ءػػا وم شػػر علػػى العػػزة والكرامػػة والكػػرباير ايسػػالميةل والتحػػرر مػػن ربقػػة اي
 طاعوت احلوارة ال ربية الوجسة.. 

وما داـ حجار ادلر ة ادلسلمة و لس وما دامن ً ى حقيقتي وأعػدار ايسػالـ ييفعػا ال 
ا ؽلسػ  ورايػة بيوػار ييفيقوف ر يتي على ر وس ادلسلمات وال يسمحوف بي  و يقبلوهي إال عودم

 اروق إعالان للهزؽلة واالهدحار  ماـ اذليموة والانقاوة والعودلة ال ربية.. 

احلجار م شر على صحوة األمة وهنوتها من سباهتا وإعالهنا روض االهبيفاح حلوػارة 
 ال رر الداسدة  و السري ، رواءا.. 

عػػد ادكػػس االيتػػاد احلجػػار م شػػر علػػى التحػػد  اجلديػػد الػػ   يواجػػي ال ػػرر الكػػاور ب
ػػػا  السػػػووييف وادػػػرد  مريكػػػا ابذليموػػػة علػػػى العػػػاإ وادػػػرد ايسػػػالـ و هصػػػارى ابلتصػػػد  ذلػػػا ولكدًر

 وعربدهتا.. 

وكل من ػلارر احلجار من ال ربيا و ذانءم واهي ، احلقيقة يقر ى ويدهمػي ووػق ًػ ى 
س احلجػار.. وإالل ادلعا ل ول لس جتدى ػلارر ايسالـ وول ما ؽلن إليػي مػن شػرا ق ومػن ذلػ

وػػ ف مػػن إ يػػدرؾ ًػػ ى احلقػػا ق سػػيعجح اشػػد العجػػح مػػن حػػرءم علػػى احلجػػار مػػق ا وػػيهم 
 ابحلرايت واستيعار علماهيتهم لكل شغر إال ً ى القيفعة من القماش   

ول لس وقد وتح احد الكتار الدرهسػيا متعجبػا مػن بػرت يومػي وقػاؿ سػاخرا شلػا ا ػاى 
الدرهسية اربز  انيتهػا عوػدما اوػق ادلوػديل علػى ر سػهال ولكػن ادلػر ة  )يوية ادلواديل(: )إف ادلر ة

 ادلسلمة عودما ا يفغ ر سها بودإ ادلوديل اصبح خيفرا يهدد احلوارة والعلماهية  يوا  ( اًػ
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ػػػا.. وعروػػػن إىل مػػػاذا يرمػػػزل  وقػػػد عروػػػن  ف موػػػديل ادلػػػر ة ادلسػػػلمة لػػػيإ وموػػػديل عرًي
ػا.. وماذا يعرتل ووي  يقر ى ال ررل ومن    دلاذا يعادوهي وال يسػاووهي سوػديل الدرهسػية  و عرًي

 وإذا عرؼ السبح بيفل العجح.. 

 ختاما.. 

إذا وػػػاف العػػػرر اجلػػػاًليا يػػػد و دوا ادلػػػر ة حقيقػػػة ، جػػػاًليتهم اجلهػػػالر حدا ػػػا علػػػى 
جسدًا  ف يتسػلط عليػي عػدو  و عريػحل وخووػا علػى عرضػها وشػروها مػن  ف ؽلػإ  و يهػافل 

وػػأخرجهم مػػن الملمػػات إىل الوػػور ودذلػػم علػػى اليفريقػػة ادلانلػػى الػػف يتدػػح علػػى وجػػار ايسػػالـ 
ادلر ة جسدًا وشروها وعدتها.. واف ال ػرر اليػـو و، عصػور احلوػارة والتوػوير ومػا يػدعوف يػد 

وو دوا ادلر ة ال حلدح جسدًا وعرضها بل ذلتػس ًػ ا ؛ اراكبوا  شد من اراكاس عرر اجلاًلية
ولػػػن ؛ العهػػػر واجلػػػوإل واسػػػليفوا علػػػى و د جسػػػدًا بشػػػهواهتم وهػػػزواهتموذاؾل وب لػػػي للػػػدعارة و 

َ ال يَػْعلَػم  َمػْن }ػلييها من ً ا الو د العصر  إال شرع رءا ال   ًو اعلم سا يسػعدًا ويشػقيها 
َو اللهيِفي   اخْلَِبري     [52ادللس:] {َخَلَق َوً 

اوػزى الػدين احلػق  -تػي ويهػرى ما دعوات يترير ادلر ة وإهقاذًا من آصار الدين وييػودى ووب
وه ا ولي إف ساغ احلديث عوي و ظلا يسوغ ًواؾ ، ال ررل وابلوسػبة لانقػاوتهم  -عما يصدوف 

 الديوية احملروة.. 

 مػا عوػػدان ضلػن ادلسػػلموف ولسػػوا تاجػة دلانػػل الكػم الػػدعواتل الف ديووػػا ًػو الػػ   حػػرر 
ا اليػـو ، بعػض المػروؼ  و الػبالد مػن ادلر ة  صال من الو د والقهر والكبن وايذالؿ ومػا يواذلػ

عوػػن  و اسػػلط و ظلػػا ًػػو بسػػبح اخلػػروج عػػن اعػػاليم ديووػػا العمػػيم واعيفيػػل  حكامػػي ، الدولػػة 
 واألسرة واوتمق.. 

ػػػا مػػػن   يػػػوؿ ًػػػ ا ، حػػػاؿ إذا مػػػا اويدػػػن دعػػػوات يتريػػػر ادلػػػر ة عوػػػدًم حقػػػا عوػػػد يتريًر
؛ ة لػ:د إليهػا ورامتهػا وإهسػاهيتها ومػا يزعمػوفعون الكويسػة المادلػة وجػور الانقاوػة الديويػة احملروػ

وكيػػ  ويػػد عروػػن إف حقيقػػة الػػس الػػدعوات  هنػػا سػػلح لكرامػػة ادلػػر ة وإًػػدار لشػػروها وعدتهػػا 
لتصري سلعة رخيصة بيد الرجل يتػداوذلا ويواذلػا رلػاان  و بػانمن خبػإ ، وػل آفل وغلػددًا ولمػا 

ا وما يس ..  و ولما مل ب رًي  تبدؿ احدًم ح ارى..بلين ويستبدذلا ول يـو
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 اخلامتة
 وبعد.. 

وهػػ ى حملػػات مػػن اتريػػ   متوػػا ادلشػػرؼ.. ووموػػات مػػن هػػور ديووػػا العمػػيمل إ هعيفهػػا ، 
ػا.. بػل ًػو عػيض مػن وػيض وييفػر مػن تػر جلػغ..  ً ى الوريات حقها.. وإ ضلط َأوذلا و خًر

 هج وياهوف وإعالف.. هداخر ءا األمم وهباًغ ءا األدايف.. وهست رت ءا وهستعلغ عن ول مو

والػػػس حملػػػات مػػػن  لمػػػات القػػػـو وبعػػػض روا ػػػح حوػػػارهتم اخلبيانػػػة و قػػػاوتهم ادلوتوػػػي.. إ 
 هستقا من طوامهم ولها وإ هتتبق سوراهتم جيعها.. 

ولعل القاربر بعد ً ى الصدحات يد وصل إىل حقيقة مدادًا اهػي ال ي قبِػل علػى ًػ ى 
يوة والقواها ادلتهاوتػي والانقاوػة الزا دػة إال مػن وػاف واجلعػل احلوارة ادله: ي والكم ادلواًج ادلتوا

ػػػػػد برا حػػػػػة ادلسػػػػػس الدػػػػػواح ويهدًػػػػػد اخلػػػػػر ة َأهدػػػػػة وال غللػػػػػو صػػػػػداعي إال را حػػػػػة العػػػػػ رة ،  يًز
 ادلس:اح.. ويعرض عن ادلورد الع ر الزالؿ ويعح من القلوط واألهتاف واألزابؿ..    وهللا.. 

 ويحتػاج  ًلػي مػق ًػ ا إىل مبػادبر مه: ػة ؛ شرا عي وإال ودين عميم ً ى مباد ي والس
متهاوتػػة مػػن دؽلقراطيػػة  و يػػواها وحقػػوؽ و عهػػود وإعػػالانت َعرِوْػػَن هتلهػػل حاذلػػا وايفبيقػػات 

  رابءا ذلا...  

 ليسػػن انبعػػة مػػن  ًػػوا هم وشػػهواهتم  ومػػا ؛ وال عرابػػة مػػن هتلهلهػػا واوايوػػها و ختبيفهػػا
بػػل سػػتيفو ع الوماوػػة واشػػكل  يدػػة  و مبػػادبر عادلػػي.دامػػن وػػ لس ولػػن اكػػوف  بػػدا  حريػػة هم

 العدالة ووقا دلصاحلهم وشهواهتم.. 

َوِإْف ا يِفْق َ ْوانَػَر َمْن ِ، اأْلَْرِض ي ِوَلوَؾ َعػْن َسػِبيِل اَّللِه ِإْف يَػتهِبع ػوَف ِإاله المهػنه }ياؿ اعاىل: 
ْم ِإاله ؼَلْر ص وفَ   ً َوال اَػتهِبِق اذْلََوب وَػي ِوػلهَس َعػْن َسػِبيِل }ي: وياؿ سبحاه  [553األهعاـ:] {َوِإْف 

: مػػػن ] {اَّللِه ِإفه الهػػػِ يَن َيِوػػػَلوَف َعػػػْن َسػػػِبيِل اَّللِه ذَل ػػػْم َعػػػَ ار  َشػػػِديد  ِسَػػػا َهس ػػػوا يػَػػػْوـَ احلَِْسػػػارِ  ص 
 .[33ارية

ار وال  مػػا ديووػػا العمػػيم ومباد ػػي  اويػػة واشػػريعااي رابهيػػة ، وتػػار زلدػػوظ ال ي سػػلي ادلػػ
يتيفرؽ إليي التبػديل وال َايػي الباطػل مػن بػا يديػي والمػن خلدػي اوزيػل مػن حكػيم ْحيػد.. ومػن  
وػػػاف عوػػػدى مانػػػل ًػػػ ا الػػػدين العمػػػيم والشػػػرع القػػػوف وحبػػػاى ديوػػػي مانػػػل الػػػس احلػػػرايت واحلقػػػوؽ 

هنػا أل؛ وحتمػا ال اصػلح لػي مبػادبر القػـو ودؽلقػراطيتهم وإعالانهتػم؛ وادلباد  واحملاسػن واألرلػاد
لػػن اسػػػتيفيق تػػػاؿ  ف اسػػػتوعح ادلسػػػاحة الػػػف عػػػودان عليهػػػا ديووػػػا مػػػن احلقػػػوؽ واحلػػػرايت ولػػػن 

 ايفيق طهر الس احلقوؽ  و اتحمل هماوة الس احلرايت.. 
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ومبػػاد هم وحػػرايهتم ويػػواهيوهم ياصػػرة ألهنػػا مػػن صػػوق البشػػر القاصػػرينل ومػػا دامػػن مػػن 
رة لشػهواهتم زلققػة لوػزواهتمل ولػ لس وضق البشر وستأا ييفعا مدصػلة علػى يػدر  ًػوا هم مسػاي

اػػػراًم يعيفلػػػوف الػػػس احلػػػرايت مػػػن شػػػا وا ويعملوهنػػػا مػػػق مػػػن شػػػا وا ويدسػػػروهنا ومػػػا يشػػػا وف 
 وييفبقوهنا وي  يشتهوف   

ألهنػػػػا يا مػػػػة علػػػػى األًػػػػوار وادلصػػػػاحل متابعػػػػة للوػػػػزوات ؛ احلػػػػاوم ويهػػػػا اذلػػػػوب وادلصػػػػلحة
سػح.. بػل ًػو ر    وػابر رواد الدؽلقراطيػة والشهوات.. ًو ا ليإ والموا واستوتاجوا ضلن وح

عودًم وه ا )موتسكيو( ال   ؽلجدًا ويراًػا  حسػن همػاـ ألهنػا يوحػي احلريػة   يقػرر  هنػا مػق 
ذلػػس )اضػػع  همػػاـ ألهنػػا اعتمػػد علػػى الػػودإ البشػػريةل وايهسػػاف عوػػدما ؽللػػس احلريػػة ادليفلقػػة 

 ال وحػريتهم ومبػاد هم عوػدما إ ورسا يست ل ً ى احلرية على صورة سيوة( وصدؽ الرجل ، ًػ
ػػا ويػػ  يشػػتهوفل واسػػتعملوا ًػػ ى احلريػػة والدؽلقراطيػػة ومػػا يػػد ؛ اوػػبط بوػػوابط رابهيػػة وجهًو

ر ين ، القمق واالستبداد والتسلط على الشعور وهنػح خرياهتػا يتػن مسػميات التحريػر اترة 
ا ، هشػػر العهػر والػػزان والدسػاد ػار اترة  خػػربل واسػتعملًو واخلوػػا يتػن مسػػميات  وزلاربػة ايًر

ا ، هشػػر الكدػػر وايحلػػاد يتػػن مسػػميات حريػػة  يتريػػر ادلػػرآة وادلسػػابقات والدوػػوف.. واسػػتعملًو
 الدكر واالعتقاد والانقاوة واردار.. 

ػػػػار واسػػػػتبداد  ػػػػراوات واحػػػػتالؿ ويمػػػػق وإًر كػػػػ ا اػػػػراًم غلعلوهنػػػػا دؽلقراطيػػػػة عصػػػػا ًو ًو
ر واحلػاد حػا ػلبػوف..   ودؽلقراطيػة عهػر وبساطري ودابابت عوػدما يريػدوف..   ودؽلقراطيػة ودػ

وشهوات وهزوات حا يشتهوف..   واراًا مدصلة ، بالدًم على مقػاس شػهواهتم و ًػوا همل 
ػػػػػ ا التلػػػػػوف والتالعػػػػػح  و، بػػػػػالدان علػػػػػى مقػػػػػاس مصػػػػػاحلهم ومصػػػػػاحل  ذانءػػػػػم وعمال هػػػػػم.. ًو

م ادلتهاوتػة صػرة.. وضلااػة عقػوذلم القا ابلدؽلقراطية  مر طبيعغ ما دامن سل:عة من حانالػة  وكػاًر
 و ًوا هم الساييفة.. انبعة من شهواهتم الرخيصة 

ػػػَماَوات  َواأْلَْرض  َوَمػػػْن وِػػػيِهنه بَػػػْل }يػػػاؿ اعػػػاىل:  ْم َلَدَسػػػَدِت السه  ً ػػػَواَر ًْ َولَػػػِو ااػهبَػػػَق احْلَػػػَق َ 
ْم م ْعرِض ػوفَ  ْم وَػه ػْم َعػْن ذِْوػػِرًِ ْم بِػ ِْوِرًِ  ً وَػا َوِإفه الهػػِ يَن }إىل يولػي سػبحاهي:  [95ادل موػوف:] { َاَػيػْ
  .[92ادل مووف:] {ال يػ ْ ِمو وَف اِبْرِخرَِة َعِن الصِ رَاِط لََواِوب وفَ 

ولػػ لس و ظلػػا ػلتػػاج دلانػػل ًػػ ى االخ:اعػػات وايعػػالانت وادلبػػاد  الوضػػعية ادلتهاوتػػة مػػن  
ي احملػػر ؼ مػػا وػػاف يعػػيش يبلهػػا ،  ػػالـ دامػػإ ويهػػر ويمػػق ووبػػن واسػػتبدادل وإ غلػػد ، ديوػػ

يوق ى من ذلس القمق واالسػتبداد ومػا يروػق عوػي ضػالؿ الملمػاتل بػل علػى العكػإ وػ ف ديوػي 
بػػاف زادى يمعػا  علػػى يمػق و لمػة إىل  لمػػة وضػالال مػػق ضػالؿ وػػأوب ؛ وبتحريػ  األحبػار والًر
 إىل ً ى االخ:اعات ادلتوايوة والذ بتلكم ايعالانت ادلتهاوتة يوشد ويها اخلالص.. 
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ضلػػػن ادلسػػػلموف وقػػػد حبػػػاان هللا ومػػػن  عليوػػػا بػػػدين عمػػػيم  خرجوػػػا بػػػي مػػػن  لمػػػات  مػػػا 
داان بي من ضالالت الشػرؾ إىل هعمػة التوحيػد وخل صػوا مػن عبػادة  اجلاًلية إىل هور ايسالـ ًو
العبػػػػػاد إىل عبػػػػػادة هللا وحػػػػػدىل لػػػػػ لس وػػػػػوحن ييفعػػػػػا  ال ضلتػػػػػاج إىل إعػػػػػالانت القػػػػػـو ومبػػػػػاد هم 

ًػ ا لػو وػاف ويهػا ؛ عوها بديووا العمػيم واسػتعال وا عليهػا بشػرعي القػوف ودؽلقراطيتهم الست وا وا
حقػػا  ووعػػال مػػا ؼلػػرج مػػن  لمػػات القهػػر والملػػم والقمػػق واالسػػتبداد إىل مبػػاد  عػػدؿ حقيقيػػة 

 ومساواة عادلة وحرية هميدة   وكي  ويد عرون حاذلا وابا لس وسادًا وضالذلا.. 

سػتعراض  هوػػا حػػا هوتقػد الدؽلقراطيػػة وهكدػػر ءػػا  خػريا .. وقػػد  هػػر للقػار  بعػػد ًػػ ا اال
وهبػػػا   هنػػػا همػػػاـ ودػػػرل ووهنػػػا حكػػػم الشػػػعح واشػػػريعي ال حكػػػم هللا واشػػػريعي.. ووػػػوف حرايهتػػػا 

وػال يعػرت ذلػس ومػا ؛ واسدة واذبة مدصلة على مقاس مصػاحل  رابءػا وابعػا  لشػهواهتم و ًػوا هم
هوػا ضػد حقػػوؽ ايهسػاف وورامتػػي  و  ف يدهػم السػيفحيوف  و يػػدعغ  عػدار ايسػالـ ويصػػو روف  

 شريعتوا ضد احلرايت احلقيقية ومق القمق والقهر والكبن واالستبداد.. 

يامػػػا  ومػػػا  ف ًجوموػػػا علػػػى مشػػػروع الشػػػرؽ األوسػػػط الكبػػػري وووػػػحوا خليفػػػط  مريكػػػا 
مػة اخلبيانة ادلػدعاة يصػالح األهممػة الديكتااوريػة الداسػدة ، بػالدان ال يعػرت رضػاان ءػ ى األهم

 و ويوووػػػا بصػػػدها  و يبولوػػػا بتسػػػليفها ويمعهػػػا.. وإظلػػػا هرمػػػغ ومػػػا يػػػد عروػػػن إىل بيػػػاف وسػػػػاد 
مشاريعهم ً ى وو ءال و هنػا وضػعن لتحقيػق مصػاحلهم ويتصػيل  طمػاعهم ، بػالدان واانبيػن 

 وجتميل  ذانءم وعمال هم ،  وطاهوا.. 

؛ ممػة احلكػم ، بػػالدانومػا  ف معارضػتوا وهقػدان للمشػاريق ايصػالحية ادلػدعاة لػدب  ه
بػل ألهوػا هعتقػد  ف ًػ الر اليفواعيػن و هممػتهم ؛ ليإ رضا  بيف يػاف ويمػق اليفواعيػن ، بػالدان

وػػػػػال دوار ذلػػػػػم وألدوا هػػػػػم اخلبيانػػػػػة ِإال ؛ احلاومػػػػػة ال يوجػػػػػق وػػػػػيهم إصػػػػػالح  و جتميػػػػػل  و ارييػػػػػق
 االستوصاؿ من اجل ور الداسدة وااليتالع من األصوؿ العدوة.. 

ةل  مػػػا  ذانر ال  ػػػرر ، بػػػالدان مػػػن  رابر ادل سسػػػات وادلوممػػػات واجلمعيػػػات ادلشػػػبًو
وقػػد ؛ ادلوبهػػرين بزخػػارؼ ًػػ ى ادلبػػاد  واحلقػػوؽ وايعػػالانتل ادلوػػدحرين  مػػاـ  قاوتهػػا وعودلتهػػا

 ف الدؽلقراطيػػة واحلػػرايت ال ربيػػة ؛  هػػر ذلػػم شلػػا اقػػدـ وعلمػػوا لػػو واهػػن ذلػػم يلػػور يعقلػػوف ءػػا
معاهتم مػن اسػلط اليف ػاة ويمعهػم.. وال ًػغ حلػوال سػحرية دلشػاول ليسن طوؽ صلاة ذلم ووت

ادلر ة وال دوار شاويا  دلا اعاهيي من يهر ووبن وإيصار بسبح اهسالخ رلتمعااوا عػن شػرع هللا.. 
بػػل ًػػػغ سػػم يااػػػل زعػػاؼل وليسػػػن بػػػدوار وال طػػوؽ صلػػػاة بػػل سػػػديوة )اتيتويػػس( اعػػػج ابلكدػػػر 

لػػة ، جلػػج اذلػػالؾ.. وليتيفهػػروا مػػن رجسػػها وليويبػػوا إىل والعهػػر والدجػػور والدسػػاد عاريػػة ال زلا
رءػػػػم وليسػػػػلموا لػػػػي مػػػػن يبػػػػل  ف َاػػػػيهم العػػػػ ار   ال يوصػػػػروف.. وليعلمػػػػوا  ف احلػػػػل والعػػػػالج 
والػدوار الشػا، وطػوؽ الوجػاة احلقيقػغ ، شػرع رءػم ولريجعػوا إليػي مػن يبػل  ف َا يػـو ال بيػػق 

 هللا موالى وبا من واهن  مريكا موالى.. ويي وال خالؿ.. وشتاف شتاف با من واف 
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إف من واف هللا موالى وال ي ؿ وال ؼلزب.. ومن واهن  مريكا مػوالى ومػا  سػرع  ف يػ ؿ 
ػػاًغ مصػػارع عمال هػػم وهنػػاايت  ذانءػػم احلقػػرية  ويسػػقط ويهػػافل ويرمػػى ، مزبلػػة التػػاري .. ًو

 شاًدة على ً ا.. 

طيتهػػػػػا ووعودًػػػػػا اػػػػػ وروا  ف األمريكػػػػػاف ًػػػػػم  يهػػػػػا ادلدتوهػػػػػوف َأمريكػػػػػا و قاوتهػػػػػا ودؽلقرا
 صحار الوزوات ادلتقلبة والوجبػات السػريعة   َوػل  حػدًم ، صػحَن مػن ورؽ  و وراػوف  و 
بالسػتيس وال يقتويػي  و ػلػاوح عليػػي بػل يلقيػي مباشػرة وسجػػرد  ف يوتهػغ مػن وجبتػي ، الزابلػػة.. 

م ، يتقيػق  ًػداوهم وسليفيفػاهتم.. وو لس سيدعلوف َأذانءم بعد  ف يقووا مآرءم ويسػتعملًو
سػػػػػيلقوهنم ومػػػػػا يلقػػػػػغ  حػػػػػدًم عقػػػػػح سػػػػػيجاراي   يدوسػػػػػها ت ا ػػػػػي.. وهػػػػػل يتوب ػػػػػي ويسػػػػػتديق 

ل ي ويبوف..    ل يرعووف ًو  ادلوخدعوف يبل ووات األوافل ًو

ػْر } و ْم ِمػْن َعػَ اَر  َلِػيَم ْ اَي يَػْوَمَوا َ ِجيب وا َداِعػَغ اَّللِه َوآِمو ػوا بِػِي يَػْ ِدػْر َلك ػْم ِمػْن ذ ه ػوِبك ْم َوغلِ 
ػػْح َداِعػػَغ اَّللِه وَػلَػػْيَإ ِس ْعِجػػَز ِ، اأْلَْرِض َولَػػْيَإ لَػػي  ِمػػْن د وهِػػِي  َْولِيَػػار    ولَوِػػَس ِ، َضػػالؿَ   َوَمػػْن ال غلِ 

 .[23 -25االحقاؼ: ] {م ِباَ 

 ختاما .. 

دين بعػز عزيػز  و بػ ؿ ولتعلم الدهيا ولها  ف إسالموا موتصر ويادـل وليمهرف هللا ً ا ال
ذليػػػل عػػػزا  يعػػػز هللا بػػػي ايسػػػالـ و ًلػػػي وذال  يػػػ ؿ هللا بػػػي الشػػػرؾ و ًلػػػي.. وػػػرعم احلػػػرر ادلعلوػػػة 
والصػػرػلة علػػى ًػػ ا الػػدين و ًلػػػيل وويػػد العػػاإ ولػػي لػػي ولبويػػػيل ورعػػم ْحػػالت اليفعػػن والتشػػػويي 

ار  قػػاوتهم وهػػاًغ صػػحاوة  عػػدا وا وإحصػػاراهتم اتحػػدث عػػن اهتصػػارات ديووػػال وارصػػد اهػػدح
 وييمهم  مامي.. 

ـ( اػػػ ور ، دراسػػػة هشػػػرهتا  ف 33/3/3002وهػػػا ًػػػغ )الصػػػود  اتؽلػػػز( الربييفاهيػػػة )
)صدوة الربييفاهيا اعتوقوا ايسالـ بعدما خي بن القيم ال ربية آمػاذلم و ف ايسػالـ يوتشػر بيػوهم 

 بشكل ملحوظ ومتزايد( 

وروبيػػػة  ف هسػػػبة اييبػػػاؿ علػػػى ومػػػا ذوػػػرت العديػػػد مػػػن وسػػػا ل ايعػػػالـ األمريكيػػػة واأل
  يلوؿ..  55ايسالـ واالًتماـ بي وبدراستي يد ازدادت بعد  حداث 

ـ( يتػػن عوػػواف )رعػػم 30/3/3002وايفالعوػػا صػػحيدة )حػػرايت( ال:ويػػة العلماهيػػة )
 % من هسار ارويا يرادين احلجار( 31ول يواها موق ارادار احلجار 

ا ووػػػاالت األهبػػػار والدوػػػا ياتل واسػػػاهدًا ًػػػ ا مػػػق  ف  قاوػػػة  عػػػدا وا ويػػػيمهم اػػػدعمه
 الدابابت واليفا رات واألساطيل وادلدمرات.. ومق ذلس وهغ مأزومة مهزومة.. 
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ِإفه الهػػػِ يَن َوَدػػػر وا يػ ْوِدق ػػػوَف  َْمػػَواذَل ْم لَِيص ػػػَدوا َعػػػْن َسػػػِبيِل اَّللِه َوَسػػػيػ ْوِدق وهَػَها   ه }وصػػدؽ هللا: 
 .[23ألهداؿ:] {  ه يػ ْ َلب وَف َوالهِ يَن َوَدر وا ِإىَل َجَهوهَم ػل َْشر وفَ  َاك وف  َعَلْيِهْم َحْسرَة  

ايسػػالـ موتصػػػر ويػػػادـ هقػػػوؿ ًػػ ا مػػػق  ف  ًػػػل ايسػػػالـ ،  ػػل مػػػوازين القػػػوب ادلاديػػػة 
اليـو ،  ًزؿ يوة و ضع  حػاؿل ويػد ج ػردوا مػن وػل شػووةل ويتػآمر علػيهم طواعيػن بالدًػم 

هم  عػػدا هم وي:بصػوف ءػػم الػدوا ر ويػػتخيفدهم الوػاس بػػا طريػد ويتيػػل ليػل هنػارل يمػػاًروف علػي
و سري.. حن إف ادلوبهرين  لة  عدا وا العسكرية ادلوػدحرين  مػاـ إمكػاانهتم ليقولػوف عػن  هصػار 

ػػْل َعلَػػى اَّللهِ }ًػػ ا الػػدين ادلتصػػد ين ذلػػ ى ارلػػة والكػػم ايمكػػاانت:  ػػ  الِر ِديػػوػ ه ْم َوَمػػْن يَػتَػوَوه ًَ  َعػػره 
َ َعزِيػػز  َحِكػيم   . وحػاؿ ًػػ الر ادلوػدحرين وحػػاؿ الػ ين يػػاؿ [29ألهدػػاؿ: مػن اريػػة ا] {وَػِ فه اَّلله

 {َوِإْذ يَػق ػػػوؿ  اْلم وَػػػاِوق وَف َوالهػػػِ يَن ِ، يػ ل ػػػوِءِْم َمػػػَرض  َمػػػا َوَعػػػَداَن اَّلله  َوَرس ػػػول ي  ِإاله ع ػػػر ورا  }هللا عػػػوهم: 
ِ يَن ِ، يػ ل ػػوِءِْم َمػػَرض  ي َسػػارِع وَف وِػػيِهْم يَػق ول ػػوَف طَلَْشػػى  َْف وَػتَػػػَرب الهػػ}. ويولػػي: [53األحػػزار:]

ََِْاَ اِبْلَدػْتِح  َْو  َْمػَر ِمػْن ِعْوػِدِى وَػي ْصػِبح وا َعلَػى َمػا َ َسػَروا ِ،   َهْػد ِسػِهْم  ا ِصيبَػَوا َدا ِرَة  وَػَعَسػى اَّلله   َْف 
 .[13ادلا دة:] {اَنِدِماَ 

وا  ػاًر وحوػاراوا موتصػرة ومهيموػة وسػيمكن ذلػا ، األرض وسػتخدق الدتح يادـ وديو
رايتوػػػػا ، اروػػػػاؽ وعػػػػدا  عػػػػري مكػػػػ ورل ومػػػػا علػػػػى ادلسػػػػلم ، ًػػػػ ى ال ربػػػػة إال اللحػػػػاؽ بقاولػػػػة 

 األهصار.

يِن و ل ِػػػػِي َولَػػػػْو َوػػػػ}  ػػػػَو الهػػػػِ    َْرَسػػػػَل َرس ػػػػوَلي  اِبذْل ػػػػَدب َوِديػػػػِن احْلَػػػػقِ  لِي ْمِهػػػػرَى  َعلَػػػػى الػػػػدِ  رَِى ً 
 .[22التوبة:] {اْلم ْشرِو وفَ 

ػػ ا وهللا مػػا يػػ:ارب لوػػا وهسػػ:وحي وهستوشػػق عبػػريى وسػػط ًػػ ى احلػػرر العادليػػة علػػػى  ًو
 ايسالـ.. 

َوَعػػػػػػَد اَّلله  الهػػػػػػِ يَن آَمو ػػػػػػوا ِمػػػػػػْوك ْم َوَعِمل ػػػػػػوا الصهػػػػػػاحِلَاِت لََيْسػػػػػػَتْخِلَدوػهه ْم ِ، اأْلَْرِض َوَمػػػػػػا } 
لَوػهه ْم ِمػْن بَػْعػِد َخػْوِوِهْم  اْسَتْخَلَ  الهػِ يَن ِمػنْ  ػَونه ذَل ػْم ِديػوَػه م  الهػِ   اْرَاَوػى ذَل ػْم َولَيػ بَػدِ  يَػػْبِلِهْم َولَي َمكِ 

ً م  اْلَداِسق وفَ   .[11الوور:] { َْموا  يَػْعب د وَهرِت ال ي ْشرِو وَف ِ  َشْيوا  َوَمْن َوَدَر بَػْعَد َذِلَس وَأ ولَِوَس 

ر  متوا دوما بي ، ول حػاؿ ، األسػر خلػ  القوػباف و،  يسػى ً ا ما هوين بي وهبش
احملن و حلس المروؼ ويد ختيفدوا الواس وقمرت عليوا  هممة الكدر ويتز بػن عليوػا األحػزارل 
ال يتبػػػادر إىل يلوبوػػػا ، ًػػػ ا الوعػػػد  د  شػػػس.. بػػػل ال يزيػػػدان ذلػػػس ولػػػي إال  قػػػة ويػػػي.. وهػػػ ا 

اصااي وعالمااي.. التآمر والس احلرر وذلس التحز ر م  ن إًر
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َ ا َما َوَعػَداَن اَّلله  َوَرس ػول ي  َوَصػَدَؽ اَّلله  َوَرس ػول ي  َوَمػا } ًَ َوَلمها رَ ب اْلم ْ ِمو وَف اأْلَْحزَاَر يَال وا 
ػػْم ِإاله ِإؽلَػػاان  َوَاْسػػِليما    ً الوهػػاِس ال  َواَّلله  َعالِػػح  َعلَػػى  َْمػػرِِى َوَلِكػػنه َ ْوانَػػػرَ } .[33األحػػزار:] {زَاَد

 .[35يوس : من ارية] {يَػْعَلم وفَ 
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 احملتوايت
 تقدمي -

 الدميقراطية بدعة العصر -

 اإلسالم والديكتاتورية ومصادرة احلقوق وقمع احلرايت -

 حقوق األقليات بني اإلسالم والغرب -

 الغرب هو مبدع التسلط وصانع الديكتاتورايت -

 يف بالد ادلسلمنيبعض مالمح الدميقراطية الغربية  -

 بعض تطبيقات الدميقراطية الغربية يف العراق -

 الغرب والدميقراطية اإلسرائيلية -

 بعض مالمح الدميقراطية اإلسرائيلية -

 حقوق الطفل بني حضارهتم وحضارتنا -

 حقوق ادلرأة عندان وعندهم -

 اخلامتة -
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