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ُسوِل إَِلَّ  ﴿َما  ُُ  َعََل الرَّ اْلَبََلُغ َواَّللَُّ َيْعَلم

 (1)َتْكُتُموَن﴾َما ُتْبُدوَن َوَما 
 

ْكَمممممِ    ِِْ َِ  ِا مممم َِ َك ب ﴿اْدُع إََِل َسممممبِر

تِه ِيمَه  ُْ  ِمالَّ ُ ََسنَِ  َوَجماِدْه ِْ َواْلَْْوِعَظِ  ا

 .(2)َأْحَسُن﴾

 

َِ َ ْعَض الَّ  ﴿َوإِنْ   ُْ َأْو َما ُنِرَينَّ ِذي َنِعُدُي

 َِ َرنَّمم َِ اْلممَبََلغُ  َنَتَوفَّ َ  َعَلْرمم َوَعَلْرنَمما  َفممنِنَّ

َساُب﴾ ِِْ  .(3)ا

 

دينه وسملكوا  شمروعَل آله الطربني الطايرين الذين قاموا  ن

 .سبرله يف التبلرغ واإلعَلم

                                                 
 99اْلائدة:  .1

 125النحَ: .2

 40الرعد:  .3
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طرت وسائَ اعَلم التضلرَ اإلعَلممه اِديةم  سمر عد أن 

و وممن صممرصبحت حتاوأ صمرعَل إنسان الع ا ومسما،ا ه صمباحا

 اب اْلسؤولر  امام اَّلل وامام ا نا، شعبنا الرمنمه العظمرُ وامتنما 

للتكلرف اإلهه الذي أمرنا اَّلل  ه يف  العر ر  واإلسَلمر  وتطبرقاا 

 حرث يقول اَّلل تعاَل:  آياتهحمكُ 

ٌ  َيمْدُعونَ   ُْ ُأمَّ إََِل اْْلَمْرِ  ﴿َوْلَتُكْن ِمنُْك

ُروَن  ِاْلَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن اْلُْنَْكِر َوَيْأمُ 

ُُ اْلُْْفلُِحوَن﴾ َِ ُي  .(1)َوُأوَلِئ

 

من يذا اْلنطلق حاولت ان اشد الرحال  قلمه لركتب عمن  

أسالرب التضلرَ اإلعَلمه العاْله اْلسّلط عمَل اممم  يف عرم  

 جماَلت اِراة ومسؤولر  اجلمر  امام اَّلل يف مواجهتمه للنهمو 

 امم  اإلسَلمر  والعر ر  وإصمَل  أمريما لتنطلمق يف اصمَل  

فهذا يو شأن امم  اإلسَلمر  القرآنرم  اْلحمديم   هوسمرالعامل  أ

يف شممرويذا ت عاا رأهنا أم  عاْلر  وأهنا أم  أخرجت لإلنسانر  ع

                                                 
 104آل عمران:  .1
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فها عز شمرو وكرمها عظرُ هذه امم  الته فضلها اَّلل واختصها

 كرامات عن غريا وجعلها  صطفاياوجَ عَل سائر اممُو وا

 كتا   اِكرُ:  تعاَل يف خر اممُ وأكرمها حرث قال

مم ر ُأْخِرَجممْت لِلنَّمماِ  ﴿  ُْ َخممْرَ ُأمَّ ُكنممُت

 ْلُْنَْكمرِ ٱ َعنِ  َوَتنَْهْونَ  ْلَْْعُروِف اَتْأُمُروَن  ِ 

  .(1)﴾َّللَِّا ِ  َوُتْؤِمنُونَ 

  (2)  دك الدينسمنيد حسمريقول الشهرد القائد ال

  ﴾وْلَتُكْن ِمنُْكُ أمَّ ﴿

  إن الدعوة إَل اْلر واممر  اْلعروف والنهه عن اْلنكر

وكة إصمَل  اْلتتمم  ممن المداخَ ضمرتوجرهات تؤكد لنا 

 ويذا ما يؤكد السن  اإلهر   أن اَّلل سبحانه وتعاَل ك  قال:

ُ َما  َِقْومر َحتَّ   وا ﴿إِنَّ اَّللََّ َل ُيَغرب ُ ى ُيَغمرب

﴾ ُْ   .(3)َما  َِأْنُفِسِه

ماذا »وهبذا نعرف نحن كرف نرد عَل أولئِ الذين يقولون: 

ائرَ وأمريكاو عنمديا قموة جبماكة وعنمديا سمرسنعمَ نحن  ن

                                                 
 110آل عمران:  .1

 ملزم  الدك  الةالث»يف  .2

 11الرعد: من اآلي  .3
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 ؟«وعنديا ونحن ماذا سنعمَ ضديُ

نقول: اعمَ عَل يذا النحوو ا دأ حترك  شمكَ أن تبنمى أمم  

 وامممر  ماْلعروف والنهمه عمن تكون مؤيل  للدعوة إَل اْلمر

حصَ كمَ سممراْلنكرو متوحدةو معتصمم   حبمَ اَّلل عرعمااو و

يو يف نفسِ أنت  فاْلستقبَحصَو سمر، مما تراه مستحرَلا شمه

ولرس يف واق  اِراةو ولرس فر  يدى اَّلل إلرهو أنمت يف نفسمِ 

الته َل تةق  ماَّللو يف نفسمِ العماجزةو يف نفسمِ اْلهزومم و يف 

لضال  الته َل تعرف كرف تعمَو يناك اْلسمتحرَو أمما نفسِ ا

فر  هيدي اَّلل إلرهو أما يف واق  اِراةو أما يف السنن اإلهر و أما يف 

ت عَل ما سمر، مستحرَو إذا ما شمهالسنن الكونر  فلرس يناك 

اا سممرصبح ما  دا أمامِ مستحرَلا يصمبح يسمريداك اَّلل إلره ف

 .«وسهَلا 

المذي  صممرمن أفضَ ألموان اجلهماد يف الع فاجلهاد  الكلم 

 نعرشه. 

  التالرم   صموكة علمرم  ضممرويذا يفر  علرنا تناول اْلوا

 وموضوعر  وواقعر :
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1  
 

   

 

يف الواقع  وأثره القرآنياملنظور  يف التضليل اإلعالمي  
 العربي واإلسالمي

 
 التضليل :أوال  

تاك يسمتددمه اَلعمدا، اداة وسَل  ف اإلعَلمهالتضلرَ  إنَّ 

والتضملرَ يف معنماه  وْلواجه  خصومهُ يف كَ جمماَلت اِرماة

 الطريمق اْلسمتقرُ والعمدول عمنيعنه خساكة ويمَلك  القرآين

 و ويضاده اهداي 

 
  

َ  هَيَْتِدي لِنَْفِسهِ ﴿  ِن اْيَتَدى َفنِنَّ َوَمن  مَّ

َُّ َعَلْرَها َ  َيِض ََّ َفنِنَّ  .(1) ﴾َض
 

ْحُكُ َ ْرنَُهُ  ِمَ  َأنمَزَل اَّللَُّ َوََل َوَأِن ا﴿ 

ُْ َأن َيْفتِنُموَك  ُْ َواْحَذْكُي َتتَّبِْ  َأْيَواَ،ُي

 َِ  َفمنِنَعن َ ْعمِض َمما َأنمَزَل اَّللَُّ إَِلْرم

 

                                                 
 15اإلسمرا،:  .1
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ْوا ُْ  َتَولَّ َ   َفاْعَل ِريُد اَّللَُّ َأن ُيِصرَبُهُ يُ  َأنَّ

 ُْ ا َوإِنَّ  َِبْعِض ُذُنوهِبِ نَ  َكةِرا  النَّما ِ  مب

 .(1) ﴾َلَفاِسُقونَ 

ُُ َمْن َجاَ،  ِاْهَُدى َوَمْن ﴿  َْ َكِّبب َأْعَل ُق

 .(2) ﴾ُيَو يِف َضََللر ُمبنِير 
 

ٌَ لِْلَقا﴿  ُْ ِمْن ِذْكِر اَّللَِّ سمرَفَوْي ِ  ُقُلوهُبُ

َِ يِف َضََللر ُمبنِير   .(3) ﴾ُأوَلِئ
 

ا ﴿  َب َنبِمَه َعمُدو  َِ َجَعْلنَما لُِكم
َوَكَذلِ

ممنب ُيمموِحه اطِ شمممر نَي اإِلنممِس َواجْلِ

ُْ إََِل َ ْعممضر ُرْخممُرَف اْلَقممْوِل  َ ْعُضممُه

َِ َممما َفَعُلمموُه  مم ا َوَلممْو َشمماَ، َك ُّ ُغممُروكا

ون. َولَِتْصمَغى إَِلْرمِه  ُْ َوَما َيْفََتُ َفَذْكُي

ممِذيَن َل ُيْؤِمنُمموَن  ِمماآلِخَرِة  َأْفِئممَدُة الَّ

ُفممموا َمممما ُيمممُ  َضمممْوُه َولَِرْقََتِ َولَِرْ

ُفونَ مُّ   .(4) ﴾ْقََتِ

 

 اق خماطب   نه إسمرائرَ:سمرويقول اَّلل تعاَل يف 

                                                 
 49اْلائدة:  .1

 85القصص:  .2

 22الزمز: .3

 .112امنعام: .4
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َِ َوَتْكُتُمموا   َقَّ  ِاْلَباطِم ِْ َوََل َتْلبُِسوا ا

ُْ َتْعَلُمونَ  َقَّ َوَأنُت ِْ  .(1) ﴾ا
 

اإلعَلمه يعنه تقديُ اإلخباك والواقم  وتمروي   ضلرَوالتَّ 

لمف معمايره  مني ام اطرَ  طرق ملتوي  عَل غر حقرقتهما وتت

مؤسس  إعَلمر  وأخرى وإعَلمه وأخرو وذلِ حسمب تموفر 

وط التضلرَ لدهيا من حرث اجلانمب التكنولموجه واْلما  شمر

ومراكز اَل حاث لدكاس  توجهمات الشمعوب اْلمراد تضملرلها 

 وغزويا.

وينشط التضلرَ اإلعَلممه يف اْلراحمَ اْلحوكيم  التاك رم  

وب واَلنقَل ات وتغرر امنظم  كأرمن  اِر واْلهم  واِساس 

اع القمموى صمممروإعممادة صممراغ  الممدول واحتممدام التنممافس و

 .  واَلقتصادي  واْلتتمعر  والدينر سمراسمرال

ينا يدخَ التضلرَ اإلعَلمه كأيُ أداة ْلواجه  اْلصموم او 

اع وحتقرممق اْلصممالح  ممني القمموى اْلتصمماكع  صمممرلكسممب ال

 واْلتنافس .

طر سممرواَلستكباك العاْله التمه ت ولذلِ نتد قوى الظَلل

يه من تفر  كؤيتهما عمَل  يف العامل عَل اغلب وسائَ اإلعَلم

مراكز اَل حاث والدكاسات اْلسبق  من خَلل  الدول اإلسَلمر 

                                                 
 40سوكةالبقرة: .1
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يا شمراْلعلومات وامنبا، الته تتُ ن والتحكُ يفلةقاف  الشعوب 

اَلكم  تعلمب المدوك   طرق تناسب أفكاك يذه الدول ويه من

إليصمال  سممهواْلسمبب الرئر وواْلأثر يف تضلرَ شعوب العمامل

إَل ممما وصملت إلرمه ممن التدلممف  اممم  العر رم  واإلسمَلمر 

معتمدة عَل ما متلكمه ممن أجهمزة حديةم   والتأخر واَلنحطاط

 .وخطط علمر  مدكوس  وتكنولوجرا متقدم 

 :اِرب الناعم  يقول س ح  اإلمام اْلامنئه يف مواجه 

ان وساال ا االمااخلرب ا إناات رب اا  مليااإ ماا  ا  اا   »  

والسا لسلت والن انل اليدا  ت لزم ء السا لست يف اليلمل 

وهاات ملز ااز مااج ملاازونا تحللاات الحيةااا واال ل  اات 

اليحل دناات واليية اات وسااةق ا يححاادات وا ماازا  

الحت ختةق اليزنيت واالصازار لاد   االرملكلزوم اط  

هدلاه ا زسا ربو ومله اه ًالال    لجتال ا زء يف  ز حه 

 .(1)«مي جل

 

                                                 
 و داك اهادي.60اَلعَلم يف الرصاع الفكري والةقايفو صائَ سو .1



 
   

16   
   

 

 

 : اإلعالمًاثاني  
 نيعنمه البرما القرآينأن مفهوم اإلعَلم أو اإلعَلن يف اْلعنى 

تزويممد اجل يممر  ويعنممهو والتنممذيروالتبلرممغ والممدعوة وامذان 

  امخباك الصحرح  واْلعلومات السلرم  واِقائق الةا ت .

 
  

ُسوُل   َا الرَّ َِ  ﴿َيا َأهيُّ م َِ ِمْن َك ب َ لبْغ َما ُأْنِزَل إَِلْر

 َِ َْ َفَ  َ لَّْغَت ِكَساَلَتُه َواَّللَُّ َيْعِصمُم َوإِْن مَلْ َتْفَع

ِمممممَن النَّمممماِ  إِنَّ اَّللََّ ََل هَيْممممِدي اْلَقممممْوَم 

 .(1)﴾اْلَكافِِرينَ 

 

َِ اْمَْقَر نِيَ شمرَ َوَأْنِذْك عَ ﴿    .(2) ﴾َت

يأتوك كجاَل وعمَل  اِ   وأذن يف النا ﴿ 

 .(3) ﴾كَ ضامر يأتني من كَ ف  عمرق
 

َِ  إََِل  ﴿اْدعُ   ْكَمممِ  َواْلَْْوِعَظممِ   َسممبِر ِِْ َِ  ِا مم َك ب

تِه ِيَه َأْحَسنُ  ُْ  ِالَّ ُ ََسنَِ  َوَجاِدْه ِْ  .(4) ﴾ا
 

 شممرويعنه يف اْلفهوم اِديث امخباك والتحلرَ والنقَ اْلبا

 .  معرن  حسب كؤي  ومنطلقات وأيداف جه

                                                 
 67اْلائدة:  .1

 .214الشعرا،: .2

 .27اِ : .3

 .281النحَ: .4
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إعَلممه يف مواجهم  قموى الضمَلل  ان القران أعظُ سَل 

واهمدى والسمكرن   ففره اْلر والعباد وفَلحهُ العا  ففره نتاة

قمائُ  يو والسعادة والطمأنرن  ويو اقوى سَل  دفاعه لكَ ما

خ سممرلَت ي شمرويو نعم  عظرم  من اْلالق عز وجَ للب وقادم

 ع عنهما وكد شمبهات الكمافرينوالدفا العقردة الصحرح  النقر 

 ومقاكعتهُ  اِت  المدامغات و رمان فسماد أقمواهُ وأع همُ

 .وفساد معتقداهتُ

 ان عر  امنبرا، السما قون اكسملهُ اَّلل إَل أقموامهُ خاصم 

وك   إَل عائل  واحدة أما كسول  وك   إَل قبرل  واحدة من القوم

كافم  أ رضمهُ ي  شممرفقد كانت كسالته عامم  إَل الب «»اَّلل

إلنقاذيُ من الظلُ واجلهَ الذي  كانوا أو عت ا  وأسوديُ عر اا 

 .كانوا يعرشون فره

 
  

  َْ ُْ  ﴿ُق َما النَّماُ  إيِنب َكُسموُل اَّللَِّ إَِلمْرُك َيا َأهيُّ

 .(1) ﴾َعِرعاا 
 

َل اْلُفْرَقمماَن َعممََل َعْبممِدِه ﴿  ممِذي َنممزَّ َتَبمماَكَك الَّ

الَِرُكوَن لِْلَعاْلنََِي َنذِ   .(2) ﴾يرا
 

                                                 
 .152امعراف: .1

 1الفرقان: .2
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ْلَعاْلنَِيَ ﴿    .(1)﴾َوَما َأْكَسْلنَاَك إَِل َكْْحَ ا لب

ُْ ِممْن ﴿  َوإِْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِمرَةاَق النَّبِربنَي ْلََا آَتْرمُتُك

ٌق ْلَِا  ُْ َكُسوٌل ُمَصدب َُّ َجاَ،ُك  ُث
كَِتابر َوِحْكَم ر

ُه َقماَل َأأَ  ُْ َلُتْؤِمنُنَّ  ِِه َوَلَتنْصمرنَّ ُْ َمَعُك ْقمَرْكُت

ُْ إِصممري َقماُلوا َأْقَرْكَنما  ُْ َعََل َذلُِك َوَأَخْذُت

ماِيِديَن    ُْ ِمَن الشَّ َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُك

 ُُ َِ ُيمم َِ َفُأوَلِئمم َفَمممْن َتممَوَلَّ َ ْعممَد َذلِمم

 .(2) ﴾اْلَفاِسُقونَ 

 

ل  إعَلمر  عرفها تماكيخ اإلنسمانر  سمرإن القرآن يو أعظُ و

واْلهم  الته  عث اَّلل هبا نبه يذه  امعظُ يف الدين ويو القطب

امممم  وخمماتُ الرسممَ مممن حرممث شمممولرته وتممأثره يف عرمم  

ب اممةممال ضمممراْلتمماَلت مممن حرممث اْلطمماب والقصممص و

 .والتكراك واجلدال واِواك م  اْلدالفني والَتغرب والَتيرب

معتممزة  والقممرآن الكممريُ يممو الرسممال  اإلعَلمرمم  اْلقدسمم 

ويو الدستوك الشمامَ اجلمام  اْلمنظُ لشمؤون  م اْلالدةاإلسَل

امم  اإلسَلمر  يف امموك كلها ويمو اْلرجم  المرئرس للنشماط 

 خططهمُو ودمدديرسمُ للمدعاة واْلرشمدين  اإلعَلمه المذي

ويسمتطر  القمائُ  اَلتصمال  ودقق أيمدافهُ جماَلت نشاطهُ

                                                 
 107امنبرا،:  .1

 82: 81ران: آل عم .2
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 معاجلم  ويسمتعني  مه يف  اجل ير ان يتزود منه لرمدعُ اِقرقم 

 ة.صمرقضايا اْلتتم  اْلعا

إن انتشاك اإلسَلم الروم يف كَ  قماع اَلك  كمان وَل يمزال 

 فضَ جهود الدعوة اإلعَلمر  الذي  ذها الرسمول امعظمُ يف 

لفتممت انتبمماه اْلمم ا، والبمماحةني يممذا الصممدد ويممه جهممود 

 قني قدي  وحديةا.شمراْلست

ا  ا خاصا هذه الدعوة أصموَلا  ووض  وفقد هن  يف دعوته هنتا

ما  قرآنر ومعاير  ا أو غموضا ثا ته وواضح  ودقرق  َل حتتمَ لبسا

  :«»منها قوله  من اآليات الكريم 

ا ومبشممرا ﴿  يا أهيا النبه إنا أكسلناك شمايدا

ا  ا وداعراممما إَل اَّلل  نذنمممه وسممممراجا ونمممذيرا

ا  .(1)﴾منرا

 

يا أهيا الرسول  لغ ما أنزل إلرِ من ك مِ ﴿ 

 .(2)﴾مل تفعَ ف   لغت كسالته وإن
 

ر  اإلنسانر  اْلحمديم  كاملمه وخالمدة نفكانت الرسال  القرآ

دنا حمممد وخمتُ النبموات سممرفقد ختُ اَّلل الرساَلت  رسمال  

 .«»دنا حممدسمر نبوة 

 

                                                 
 46-45 امحزاب .1

 67اْلائدة: .2
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ُْ  ﴿اْلَرْومَ   ُْ َوَأمْتَْمُت َعَلمْرُك ُْ ِدينَُك َأْكَمْلُت َلُك

ْسَلَم ِديناا ُت َلكُ ضمرنِْعَمتِه َوكَ   .(1) ﴾ُُ اْمِ
 

 جوانمب اِرماة الروم من تطوك عاْله كبر يف عر  هما نشهد

 .منها العلمر  والفكري 

نتممد اَلممم  اإلسممَلمر  يف جانممب الدكاسممات اْلتعمقمم  

والبحوث العلمر  الته تناولت اإلعَلم يف اْلنظوك اإلسَلمه َل 

نه  اإلسمَلمه يف تزال ضعرف  إذا مل تكن شبه مفقودةو ك  أن اْل

وعمدم وضمو   اسَتاترتر اإلعَلم مل يأخذ طريقه لعدم وجود 

 القممرآينالممدين اإلسممَلمه  مفهوممم   شمممرلن الرؤيمم  اْلدكوسمم 

ي  يف وسائَ اإلعمَلم صمرالصحرح    يتناسب م  اْلعطرات الع

الكةمر ممن أسمباب النتما   سمرونظُ اْلعلومات ما جعلنا ند

 .وعوامَ اَلنتشاك والتأثر

 و(2) در الدن  احل تت كمبد ا ةد سا نح   قل د الث رة ال

 يض الك ل لت أصابي  جازءا ال نحأازأ مزملببال  حا   »  

بل  ت الشلذة م  مانجا ا  ب الء شا البلغ ت واالسحكبلر ال

لحات أملا ا  ال ما  ا  وم  ق م ا  ب لء وم  مليلل م ا  ب لء ا

سبيل ه ومليلىلو لإذا  ل ملةيق م  داخا سال ت ا ماتو ما  

                                                 
 3اْلائدة: .1

 يم1439ك ر  اول  7يف شمراْلولد النبوي ال ة له مناسب ضمريف حما .2
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بلينو وملشاحلا لحني ا  شا داخا واقع ا مت الدور السةبت ال

ب ا ماات ماا  داخااا ا ماات ضااازا جنادة االسااحكبلرنتو ومل

ار لألماات  حاال لاا  اليناالون  ًااازومليبااو وملساايل  لال

مج ا ص بت مصا بتو  االسخلم تو والينلون  الزسلل تو لزادت

وزادت مااج ا شااكةت مشااكةتو لكل اا  مشااكةت ربًاالل ت يف 

ال اقع االسخلمت والسل ت االساخلم ت يف أوسالا ا ساةي و 

ومج ا سح   اليال  الا مل مل نياد نساحي د  ا  ننبلات ما  

االسخلرب وا ساةي و  حادرب مال ناز  لا جم الكثالو مشاكةت 

وا شااكا  ربًاالل ت مزملبباات  اانيل ا شااكا ا مزنكاات

   .«االسازا  يلو نينت  لرتت ومص بت  بلة جدا

ة أن ننبةق االمخلرب صازلحد آن ا وان يف ظا الحيدنلت ا يل

ا ييدمل االصا ا   اججات قا ة الضاخل   الحزآيناالسخلمت 

 لكات قحاق  أ ظيحجل االسحبدادنت ومنظ محجل االندن ل ج ات

رب والحكالمل  أما ا مت ال مل طل  ا حظلر  يف الح  د والححل

زر وملحاادنم صاا رة صااي يت وصاالدقت ماا  االسااخلرب آوالحاا

وربظجلر  لةيلمل ماج  ح ححاه الحات  ا ييدمل االص ا الحزآين

جيق ربن  الحزآينو زلجل م  مسلرهل   لو  االمداء ملش هيجل

ا يف م اججات ا لات االمخلم ات  نك ن ص ت االساخلرب ججال 

حجد  االسالءة اجلجني ت ا ب ثت لح   الضخل  اليل  الحت ملس

 .لدنننل و ب نل ومحدسلملنل

و حل ال نظا الزأمل اليلرب اليل ت جلهخل   ا ا الادن  ل حاع  

 .لزنست ربمخلرب ق   الضخل  واالسحكبلر اليل ت
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لتشويه صورة  سعي قوى الضالل واالستكبار العاملي   
 اإلسالم

عَلم اشد اإل أصبحالروم و سبب التطوك التكنولوجه الكبر 

عَل العامل وأصمبح انتمذاب العمامل نحمو السممعر  منهما  تأثراا 

فأصبح اإلعَلم  ومن الكتب أكةري  وشبكات اَلنَتنت صمروالب

طر عَل عقول النا   تمرم  توجهماهتُ سمراِديث الروم يو اْل

والعاطفرم  ويف    واَلجت عرم  واَلقتصمادي سمراسمرالدينر  وال

 .عر  جماَلت اِراة

تطاع  قمموى اَلسممتكباك الصممهروامريكه وأيادهيمما يف واسمم

 طر وهترمن عَل الكةر ممنسمرت الته البلدان العر ر  واإلسَلمر 

أن تصمَ إَل كمَ دول العمامل  وسائَ اإلعَلم التضلريل اِديةم 

ة لممزكع اَلكاذيممب والممدجَ سمممروعممَل مسممتوى كممَ  رممت وأ

عمات واْلداع والرعب واْلوف و ث كو  الفرق  وإثماكة النزا

 امخَلقه.العرقر  واْلذيبر  والفساد 
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 :  دك اِوثهسمنيالقائد ح دالشهر :يقول

ال  د لألمت وهت يف طزنحجل ربىل أن ملؤها  يسجل لحك ن »  

ا    يسح   م اججت أهاا الكحالبو ويف لال  أن لص 

 يسجل م  خبو أها الكحلب  حال ال ملحيا   ربىل أمات 

 ا مات سا اء –ل  للزةو ربىل أمت مزملدة  ي دة ما  ربن  ا

  اد ال ا مات ه   داخا لحيع أمل أو ا مت مسح   مج

 ا نكاز ما  والنجات  ل يزو  ا مز لل  يف ملحيزك أن

 مليكاز أ ا  ملكا ن قاد لا ذا  وربال ا لو ربىل والدم ة

و وهام «واشانب »ب ضاز أ ك جتجز قبيل  مسكزنت لح

   ك يف داخا  ا     م     ت لحييكو ليت ضازن

ل الياازو واالسااخلرب هاام نحيز اا ن ل ااا  االر لحييناا

 يلولت ملة نو اخخلقنل وملزونز تحللحنال وطيال ملزاتنال 

ومللرخينل الدننت ومت  ع ا ياله م وربغازاا ا مات  شاحل 

لع ضاا صن   الشج ات والشبجلت واالخحخلللت وال

 حل غدا أمز ا مات مةحبسال  و ل ال يف الح اه والل انات 

كاز ال هالو الحكيالمل وذلك م  خاخل  الي مزملكسل و

الدامشااات االرهاالو الاا مل ال نياا  لةسااخلرب  صااةت 

 أي ع مسي لمله ال مل نزملكق ال  رب ا شع اجلزا م  يق 

امحنل االسخلم ت ومحدسالال وملزاتجال الادننت وها ا مال 

ا  ثاالا » أااد  ال اا رب يف ابااو ا لساا   ت اليل  اات يف 

ب ضاازو    خيببا ن ل هال مل ملم ملسازنب «السازمل

خلرب وا سةي  وه    ياض النحالا الحات وردة يف االس

 :ه ا ا  ثلا
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مج الدوارب  لدملؤ ل سحظا  ح ت .مل خلملنل ل  ختحةو أ دا  يل خلام 

 . ن ه ا ه  السب ا لحدملهم

 .سنأيةجم نححة ن  يضجم مندمل ننلسق ه ا مصةيحنل 

سنبح جم منيصة   ي ادن  ما  االلالد  اأن  ازرع الياح   ا   

 .ا دنلنا  اهق و

 .سنحيكم يف  للت منل ت   لام وسنُييل مة جم طزنحت الحيكل 

مللر  نجم نظنا ن أ ام ن ججا ن  وسن جججم  خيت روندا روندا 

 .أ يسجم

 سنل.سا سنثل البلضلء   نجم م  طزنق أ زا نل وج ا 

أهي  ننلسبنل أ ثاز و ل   ع ً ء   نجم سنبيئه  للسخزنت أو ا  ت 

  اهاق والكيالءات الحات ال ملكا ن لا  ححة ن اسا أمل أ م »

وها    .سةبل م خ لل م  أن مُلنبه النال   ليال  ها   اجل مات

صاج  ن  حيصا ا أ اإ  اجليةت م ج د مثةجال يف  زومل  ا الت

خخلصحه أن مثا ه   اليبحزنلت الحت ملظجز    النل  ما   ا  

شايبه "الا  لء ماج  صااز خز هت اسحثنلءات طلر ت  ن ا  ق

جياق ملصاي حه مين نال أو  وو اا مال مادا ذلاك .لحاو "لرا خح

 .«جسدنل

سنأيةجم ننحزم ن قةا ب  يضاجم الابيض ونححةا ن أ نالءهم  

 «ماا  خااخل  ربتاالرة احلاازوب  اا  الاادو  ا حأاالورة» أناادهيم 

 .وسنيحق ه ا  ن الكزاه ت  ة ينل واللضق صدنحنل

 وماملاصازلة  ننحبج ا ربىل أ ه م  وسو  .يي جم متلملسا الكز   
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شلةجم الححل  م  رؤنات ها   سا سنصيد  ي   يل ي   م و

ا  ا سااز    دث م  مة  شأن ال ج د يف اليلمل وق لرب رب»احلح حت 

 .« يد احلزب اليل  ت الثل  ت

 .لحسة ن يف دمل جم ونححة ن جلا م طل ل ها ا منلساق لنالسا  

 .(1)وهم ال نشيزون  نل وال نزو نل اسحيلدة وسنيحق أقىص

سمنَلح  أن  واقسممرويف يذا ال .ك  يو مَتجُ حرفرا نقلته

 ...مطا ق عَل ما يو مذكوك ينا وكَ ما دصَ الروم

الته اكد ها اَّلل  «»دنا حممدسمريُ يريدون ان تكون ام  

امه  مَل تماكيخ  ان تكون خر ام  اخرجت للنا  ان تكونتعاَل 

فهمذا الفكمر الويماِّب  امم  عصمبر  طائفرم  مناطقرم  و َل يويم 

مل يسلُ منه من ماتوا منمذ    مسمراتهر تم شمهي الداعالتكفر

مئات السنني  سبب اَلختَلف الفكري وممنهُ  عمض الرممور 

خ الصمويف عبمداهادي شممرالدينر  يف حمافظ  تعز الرمنر  مةمَ ال

ده وكمذلِ قبم  ضممرالسودي الذي قاموا  تفتر قبته ونمب  

 رم  اقمدم د  يف منطق  حسنات ويف الساحَ الغرضمرالطفرَ و

يح العمامل الزايمد ضممردواع  اإلماكات عَل تفتر مسمتد و

  التاك ه وغريُ ممن اولرما، اَّلل المذين يمةلمون صمراْحد ال

و وكذلِ ك  فعلوه تاكيخ الرمن وتراثها وانت ئها ويويتها الدينر 

م  العَلم  البوطه يف سوكيا وتفتريُ لكةر من مراقمد أيمَ 

                                                 
 اْلرةاق الرسي لبنه صهرون. .1
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 َ مل يكتفوا حتى فتروا رضيح نبمه نيو اِصوال «»البرت

و ادياَّلل يونس يف موصَ العراقو وأوَلد كسول اَّلل اإلممام اهم

 والعسكري يف سامرا،.

إن يذه الرد اْلبرة  يه نفس الرد الته تقتَ وتمذ ح وتفتمر 

هما العمراق وسموكيا وتعبث  أمن واستقراك البلدان العر ر  ومن

ويمه الرمد اْللعونم   وولربرا ولبنمان و ماقه البلمدان اَلسمَلمر 

 اسمُ اَلسمَلم يف  شممروالشترة اْلبرة  الته غرسمتها قموى ال

اطهر مكان عَل وجه اَلك  وامتدت جمذوكيا إَل كمَ مكمان 

وعهُ شممرلتنفرمذ م  العامل من خَلل ادواهتا اإلعَلمرم  اْلبرةم 

ْلاسوين اْلبرث والمذي يسمعى اَل تشمويه طاين الصهروين اشمرال

صوكة اَلسَلم وطمس معاْله وتاك مه وتراثمه وجمويره ا تمدأا 

اجلريمم   و اجلريم  العظمى الته متس اعظمُ مقدسماتنا الدينرم 

الته مل يشهد التاكيخ ها مةرمَ يف يمدم  رمت النبمه وحتويلمه إَل 

 ح  آل البرت وصحا ته والذي نستمدضمرمرافق صحر  ويدم ا

منها يويتنا وانت ئنا الدينر  اْلبنه عَل اِب والسَلم واإلنسمانر  

والعدال  وثقاف  التعاي  والقبول  مامخر وإههماك يمذا المدين 

نايرمِ  للعامل عَل انه دين التكفر والتفتر والمذ ح والسمحَو

عن اكتكاهبُ اجلرائُ  حمق الشمعائر الدينرم  لصمد النما  عمن 

هُ عَل اكتكاب اْلتارك  حمق حتما  البرت اِرام ومنها اقدام

 جمر  اكتكبها الته اْلروع  «تنوم » رت اَّلل اِرام ومنها جمزكة 



 
   

  27 
   

 

 .م1923 عام الرمنرني اِتا  آَلف  حق سعود آل

 وكان اِتا  الرمنرني عمدديُ ثَلثم  سمروتنومه  لدة يف ع

آَلف حا  عّزل من السَل  كلهُ مهللون  اإلحرام فصدف أن 

نود من جر  آل سعود  قرادة اممر خالمد  من ي  جسمر التقت

 اِتما  الرمنرمني ويمُ يف « زعبمد العزيما ن أخ اْللمِ »حممد 

طريقهُ إَل مك  فسايريُ اجلنود  عد أن أعطمويُ امممان وْلما 

ي  يف اجلهم  العلرما سمروصَ الفريقان إَل وادي تنومه وجنود ال

 اِتما   رن  الرمنرمون يف اجلهم  السمفَلو انقمض اجلنمود عمَل

 أسلحتهُ فأ ادويُ فلُ ين  منهُ إَل عدد قلرَ وُقتَ أكةر ممن 

 حا . 2900

امممرا،  عمد أن  أحمدوأخريا جمزكة منى الته تسمبب فرهما 

دخَ  موكبمه كمامَلا لرممه اجلممرات وتسمبب التمداف  حولمه 

 أكةر تساقط النا  فوق  عضهُ البعض وسقط يف يذا اِادث 

النظمام  اكتكبهمار  إكيا رم  متعممدة قترَ يف عمل ألفمن ث نر  

 السعودي.
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 .(1) دك الدين اِوثه ِعبد اْللد / سمريقول قائد الةوكة ال

 ة األوىل:ضـرااحمل  
 

 ي  يف ه ا الشجز ا أزملو شجز ر  ع ا و و ملحادرب »   

ظ يات وا نلسابت ا أ ادةو مة نل  يد أنالرب الا  ز  الي

ذ ز  م لد خلملم أ بلء ا  ورساةه مياد  ا  مباد ا  

صة ات ا  وسخلمه مة ه وماج آلاه البالهزن و ملاأ  

ه   ال  ز  اليظ يت وا جيت وأمحنل االسخلم ت سا   يف 

ا نبحت اليز  ت يف مز ةت م  أ ثاز ا زا اا  سلساا ت 

يف خضام وخب رةو وملشاجد الًال  بالا ومساالا 

الكثل م  ا  داث واحلزوب والياح  والصاازاملت 

وا شل او ربًللت ربىل مل ملي شه ا مت م  أزملت تحلل ات 

ولكزنت وأخخلق ات وسا لساا ت واجح م ات واقحصالدنت 

وأمن ت ربىل آخاز و يف شاحل منال ت احل الةو نضال  ربىل 

ذلك ال اقع اليل ت ا اأزورب لياخلو  يياا ه ينات قا   

حكبلر الحت خزج  م   اا ا  ب الء البلغ ت واالس

وم  ق م ا  ب لء وما  مبالدا ا  ب الءو ولز ا  يف 

السل ت اليل  تو يف واقاع النال و يف واقاع البشاازو يف 

ا رضو لز ا   يشاالرنيجل وأجنادال االسااحكبلرنت 

الشااا بل  تو الشااا بل  ت  اا  ملين ااه الكةيااتو لكاالن 
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ا لةظةام  ض رهل البلغت يف ال اقع البشازمل  ضا ر

ولز ل  لاللسلد يف  ا منال ت احل الةو لاإذا البشاازنت 

ال  رب مليلين ومل ملسحيد ممال وصاة  ربل اه يف مز ةات ويف 

مصاااز ر اا  هاا  ماا  أزهاال مصاا ر الااد  لو مل ملاانيم 

البشازنت    وصة  ربل ه م  ملحدرب  ضالرمل  ا  نحيةاق 

 لالمكل لت ا لدنتو لج ا الححدرب ا لدمل ال مل مل لحضانه 

ا  ب لء وق م ا  ب لء ومليالل م ا  يف رساللحه ربىل مبلدا 

مبلد و واسحي ذت مة ه ق   البالغ ت واالساحكبلر 

الحت ملحيزك طبق ا جندة الشا بل  تو ل   ربىل مصدر 

شاز مج البشاازنت ومل ملانيم  اهو ملحادرب مالدمل ُوظا  

لةظةم واجلإوت والبل لن واليحك  ل سحضيي  قاحخل 

لةسايت  لاللسالد يف ا رض وسيكل لدمل جم و  لك 

يف  ا منل ت احل لةو وص ال لةلسلد  حل لةب ئت  حال 

لةينلخو لأصبي  البشاازنت ملائ  وملاززت لا  ها ا 

الظةم ول  وطأة ه ا اجلاإوتو ومليالين ما  مليالقم 

مشل ةجل ن مل ربتز ن ربو وها ا أماز مياه   اه  لل الو 

 «.ميه   ه
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للحيلولة دون تقدم  بار العامليواالستكسعي قوى الضالل   
 الدول اإلسالمية والعربية

والضَلل العاْله تبذل كَ قويا لتضملرَ  اَلستكباكإن قوى 

الشعوب العر ر  واإلسَلمر  لتكون يذه الشعوب ضعرف  غمر 

اا سممراسمرام  حمتلم  دينرماا و ويش،او صن   يش،قادكة عَل عمَ 

 .واقتصادياا وعسكرياا 

عممَل  والسمممرطرة حتممى يش،ممموا يف كممَ يريممدون أن يتحك 

طرة حتمى سممرعقولنا والتَلعب فرها واغتصماهبا وتمديريا وال

  :يقول اَّلل تعاَل عنهُو  نا وملبسناشمرعَل اكلنا و

 
  

َِ َقْوُلممُه يِف ﴿  َوِمممَن النَّمماِ  َمممن ُيْعِتُبمم

ْنَرا َوُيْشِهُد اَّللََّ َعََل َمما يِف َقْلبِمِه  ََراِة الدُّ ِْ ا

َصمماِم َوُيمموَ  َوإَِذا َتممَوَلَّ « 204» َأَلممدُّ اْْلِ

َسممممَعى يِف اْمَْكِ  لُِرْفِسممممَد فِرَهمممما 

 َِ َمْرَث َوالنَّْسمَ  َوهُيْلِ ِْ مبُّ  ََل  َواَّللَُّا
 ُدِ

 .(1) ﴾اْلَفَسادَ 
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اْلرةماق »يف  اْلاسمونر  العاْلرم  ويذا ما نتده الروم يف خمطمط

نمت يف مواقم  عمَل اإلنَت شممريبه وأنتسمروالذي تُ ت «يسمرال

عاْلر  منذ سنوات حرث وينا  عض النقماط التمه وكدة يف يمذا 

 اْلرةاق ويه 

فوق قمدكهتُ سممركون ومها كبرا عظر  لدكج  أنه سمر ▪

 .واْلَلحظ  اَلسترعابعَل 

تُ معاملتهُ والنظر إلرهُ سمرف كشفونهوسمرأما يؤَل، الذين 

 .كمتانني

صمَلت  مني سنتعَ جبهاتنا منفصل  لنمنعهُ ممن كؤيم  ال

حتى ُنبقمه عمَل  مَتا طنيوف ك  لو أننا غر صمروسنت عاعاتناو

 .حال  الويُ ك  يه

فَل نةر شمكوكهُ ناحرتنما  نقط وتحقق نقط  وكا، سمريدفنا 

 .ونمنعهُ أيضا من اَلنتباه للتغرات ويه حتدث

كون موقعنا أعَل ممن نطماق خم هتُ مننما نملمِ سمردائ  

 .ق اك اِقرق  اْلطلسمرأ

كون عملنا معا دائ  وسمنظَ مقرمدين  عهمد المدم سمر ▪

 .واْلوت نصرب من يتكلُ منا والكت نو

سنعمَ عَل أن تكون أع كيُ قصرة وعقوهُ ضعرف   رمن  
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 .نتظاير  أننا نفعَ العكس

سنستددم معرفتنا  العلُ والتكنولوجرا يف ديما، حتمى  ▪

 .َل يروا ما ددث حوهُ

دوخ  ومسممببات شمممرت السنضمم  الكر ويممات ومعتممَل

فرصممبحون  أيضمماواْلمممول يف غممذائهُ ومرممايهُ ويف يمموائهُ 

 .حماطني  السموم أين  توجهوا

فنَِعديُ أن نتد عَلجما عمن  عقوهُوالكر ويات سُتفقديُ 

لكننا يف اِقرق  نكمون نغمذهيُ  وطريق إحدى واجهاتنا العديدة

هُ متصها اجلسمُ فتمدمر عقموسممر اْلزيد ممن السمموم التمه 

 .وأجهزهتُ التناسلر 

 وولد أطفمماهُ مممر  او ممموتىسمممر يممذاوو سممبب كممَ 

 .وسنحتف   أخباك يذه الوفرات طه الكت ن

اْلما،  :تُ إخفا، تلِ السمموم  مذكا، يف كمَ مما حموهُسمر

 خوفا من أن يرويا. وواهوا، والطعام واْلَل س

 وسنقنعهُ أن يذه السموم يه نافع  هُ ويف مصلحتهُ ▪

طريممق الصمموك الكومرديمم  والممنغ ت  وذلممِ عممن

اِممديث  صمممريقصممد اإلعَلنممات يف الع» .قر سمممراْلو

وحتمى  .«طن سممروتروجيها ْلمأكوَلت حتموي مموادا م

 ويممؤَل، الممذين ينظممر إلممرهُ النمما  طلبمما للمسمماعدة
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كونون جُمَنَّدين حتت أيدينا لرساعدونا يف ضخ اْلزيد سمر

 .من السُ يف امجسام

 .تُ أستددامها يف امفَلمسمرو اتنانظر النا  ْلنتتسمر

عتادون علرها ولن يعلموا أ مدا حقرقم  تأثريما سمر و التا و

تذكر موج  أفَلم اْلددكات يف الة نرنات وما تبعها ممن ريمادة »

ئ  يتُ تروجيها َل سمر اإلضاف  لعادات أخرى  التعاطهوفعلر  يف 

 .«ن  والتلفارسمرشعوكيا عن طريق ال

سمنحقن سممومنا يف دمما، أ نمائهُ ونحمن  ونوُينتبفعندما 

 .«ك   يقصدون إخفا،يا يف التطعر ت»نقنعهُ أهنا ْلصلحتهُ 

، شممهسنبدأ عملنا مبكرا عَل امطفال عن طريق أكةر  ▪

أتون إَل سممر ووعندما تتلف أسناهنُ .اِلويات :دبونه

أطبائنا فرحشوهنا  معادن تصمرب العقمَ والمذكا، فمَل 

 .يصر هُ مستقبَ

سنصن  عقاقر جتعلهمُ  ووعندما تتديوك قدكهتُ عَل التعلُ

يمذه »أكةر مرضا وندّلق أمراضا جديدة و التا  أدوي  جديمدة 

عقاقر تعال  أمراضما  واحتكاكياكات امدوي  شمرإشاكة ْلافرا 

 .«يه يف امسا  مصنوع  يف معاملهُ

 سممهسنُدضعهُ لقوتنا  عد أن جعلنايُ ضمعفا، وسل ▪

 .القرادة
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وعنمدما يمأتون إَل  .زدادون أكتئا ما و طئما وِسممن مرس ▪

 .سنعطرهُ اْلزيد من الُسُ وأطبائنا طلبا للمساعدة

عَل اْلال واْلاديمات كمه َل يتواصملوا  انتبايهُسنركز  ▪

سنشمو  علمرهُ عمن  .إطَلقا م  ذواهتُ وضم ئريُ

فممَل يممتُ  وطريممق الفتمموك واْلتمم  اجلسممدي  واملعمماب

أي يفقد النما  صملتهُ »لواحد أ دا م  اإلله ا احتاديُ

الروحر  مم  اَّلل ويبعمديُ عمن المدين واَلنغم   يف 

القبماَل »ممذيب  وونلمح يف أسلوب التعبر .الشهوات

وأحتمماد  « اِلولرمم »وعقرممدهتُ اْلاصمم   «الرهوديمم 

ويمو فكمر يشمبه غمَلة الصموفر   واْلدلوق م  اْلمالق

 .«كاَِل  وأشبايه

وإن  .ون ما نمأمريُ  مهفعلسمرو وستنتمه عقوهُ إلرنا ▪

َ العقمول سممرسنتد طرقا إلدخال تقنرمات غ وكفضوا

 .إَل حراهتُ

سنسممتددم اْلمموف سممَلحا لنمما وسممنعنّي حكوممماهتُ  ▪

كَلمهما  و أنفسنا ونؤسمس داخلهما حكوممات مضمادة

 .كون تا عا لناسمر
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  .(1)سنُدفه أيدافنا دائ  لكن سنتقدم يف تنفرذ خمططنا ▪

العر رم  واإلسمَلمر  فمتمى اممم   ما  طط له أعمدا، ويذا

سنفوق من غربو تنا ومن يذا الويُ الذي غرسمه اَلعمدا، فرنما 

التعتممرُ عممَل أفكمماك اممتممني العر رمم  واإلسممَلمر   وحممماولتهُ

 .وإ قائها يف جمال هلم  التدلف واجلهَ والفقر والطائفر 

مته سنستوعب اننا امه اصبحت حمتل  يف عر  جماَلت اِراة 

العمرب َل يقمرأوا  :موشمى ديمان الصهرويندفاع ورير ال :يقول

 وإذا قرأوا َل يفهمون وإذا فهموا َل يطبقون.

يف مؤخرة اَلمُ والشمعوب يف التقمدم العلممه  أصبحناْلاذا 

 والتكنولوجه والعسكري

مستهلك  َل تأكَ من ركعها وَل تلبس ممن   ام أصبحناْلاذا 

يقممول: قطنهمما وَل تتسمملح مممن صممنعها واَّلل سممبحان وتعمماَل 

فهذه القوى  «وأعدوا هُ ما استطعتُ من قوة ومن ك اط اْلرَ»

الته امرنا اَّلل ان نعديا يمه القموة اإلي نرم  والقموة الروحانرم  

والقوة العلمر  ويه اَليمُ والقموة الصمفر   اَلقتصادي  والقوة

 .الوحدوي  والقوة العسكري 

اَّلل ممن عقول الغرب وأدمغتهُ لرست خمتلف  عناو امل  لقنا ف

                                                 
 اْلرةاق الرسي لبنه صهرون. .1
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ن الذي مما فمرط اَّلل  مه ممن آمتى سنعود إَل القر نفس واحدة؛

وسنستددم عقولنا الغائب  عنا ونفوق من يذا اجلهَ ونقرأ  يش،

 ونستوعب كَ ما يدوك حولنا.

جيب علرنا ان نعرف ان عقمول الغمرب وعل ئهمُ وشمباهبُ 

دنا سممرمن عقولنما نحمن امم   أفضَواْلدَتع  لرست  اْلصنع 

 «كنمتُ خمر أمم  أخرجمت للنما »ي يقول اَّلل عنهما حممد الذ

ممن العقمول  أفضَفلرست العقول اْللوث   اْلموك واْلحرمات 

  رهبا ونبرها وقرهنا اْلتعلق  واْلتمسك 

 
  

  ُِ َُ  ِاْلَقَل ِذي َعلَّ َِ اْمَْكَرُم الَّ ﴿اْقَرْأ َوَك ُّ

 ُْ نَساَن َما مَلْ َيْعَل َُ اإْلِ  .(1) ﴾َعلَّ
 

  (2)  دك الدينسمنيد حسمرهرد القائد / اليقول الش

ربن ماا  ا ياازو  أن  حاا   ل خاازن : ربن مةاا كم أن »  

احي ا  لجلل ق االقحصلدمل لحأيةا ا الشاي ب قالدرة 

مج أن ملح  ماج أقادامجل مكحي ات  ا اال لا   نحيةاق 

يف م اججات أهاا  ح ال الضازورمل؛ لحسحب ع أن ملح  

الكحلبو أل ل ه ا م  ا يزو  . ل ل ا يزو  لحو 

ه  ل    حص رو  حل أصبح ها ا ا بادأ اليظا م مبادأ 

ا مز  ل يزو  والنجت ما  ا نكاز نينات لا   نحيةاق 

                                                 
 .3العلق: .1

 ﴾وْلَتُكْن ِمنُْكُ أمَّ ﴿يف ملزم  الدك  الةالث  .2
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غةِّاق ا ساأةتو ّغاو  » أشا لء  سا بتو  ساا بت جادا  

 .مل هت هك ا و ملحزنبل  ملنحجت ربىل ه  «. ر بحك

. و ا ا  يحالإ ربىل أن ملكا ن هنالك أماتو أن ا يزو .

نؤها النل  أ يسجم ربىل أن نصبي ا أمت قلدرة ماج أن 

ال اسعو وأن ملك ن « ا ل»ملدم  ربىل ا ل ل  من ان 

أمت ملأمز  ل يزو  ل  ه ا الينا ان ال اساعو وملنجال 

م  ا نكز  ين ا ه ال اسعو تخلتت منلون  واسايت جادا و 

ت ملشايا  اا لالالت احل الةو تخلتت منلون  مجيات ها

س اء مل  لن م  وججت  ظز ل ال  زا  محيةحل  ربال  للد  لو 

 .ومل  لن منجل محيةحل   للدن 

أل س  ه   هت هدانات  ح ح ات ربذا أ اد ملأماا لياخل و 

جتيةك ملثق  ل و جييا اال سلن نثق  أ ه نضاع ا باو 

احلك يت لألمت لحيشات مة جل. وه  نيةم مال ساا ييا 

لكحاالبو و  اا  سااحك ن أساالل بجمو وأ اام أهااا ا

سااا لزون ا ماات ماا  الااداخا ل أيةاا ا ا ماات ملحاا  

مسحسةيت أمالمجمو طل يات  امو مح ل ات  امو  بلرهال 

جناا د  اامو وصااللرهل ًااي ت ليساالدهمو لححأيااد 

 .« وملحيبا  ا وسل ا الح ة ا خز

فرها من العل ، والشباب القادكين عَل صن   فالبلدان العر ر 

زات يف عر  اْلتاَلت ك  صنعها الرموم ويصمنعها ا طمال اْلعت

يف جممال التصمنر  العسمكري  اجلر  واللتان الشمعبر  الرمنرم 

الذين طوكوا أنفسهُ متسلحني  قوة اَّلل تعا  ثُ  قوة وحمدهتُ 

تهُ متسمملحني  ممالعلُ واْلعرفمم  التممه ضمممروإي هنممُ  عدالمم  ق
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اْلفروضم  عمَل  انتزعويا من قلب العدوان و اِصماك والعتمم 

 صن  ا نا، شعبهُ واثبتوا للعامل الغرِّب أهنُ أقويا، وقادكون عَل

وأن الغرب لرس  صمرفالةق   اَّلل طريق الن اَلنتصاكات العظمر 

 .أكةر عبقري  وذكا، منهُ وأهنُ قادكين عَل صن  اْلستحرَ
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وافرتاءات  القيم اإلسالمية وتضليل ما بني ةـــرأة العربيــــامل 
 الغربية املنظمات

يف جمتمعنا العرِّب واإلسمَلمه ممن  ما نشايده ونلمسه الروم

حترك كبر للمنظ ت الدولر  ومنها يرئ  اْلرأة يف امممُ اْلتحمدة 

والمذي  اَلجت عمهوايت مها الكبر  اْلرأة حتت مسممى النموع 

ذا ْلا سمهاجلندك جعلنه يف حرة من نف  اسُيعرف عاْلرا  أصبح

 .كَ يذا اَليت م الغرِّب للمرأة العر ر  واإلسَلمر 

إن مفهوم النوع اَلجت عه اْلعروف  اسُ اجلندك الذي تبنته 

لمرس   رمنظ ت نسويه غر ر  وأصبحت حمَ ايت م منظ ت عاْل

  تديد عَل ثقافتنا اإلسَلمر  القرآنر  اْلحمدي  اَلصرل 

العدال  واْلساواة  وكة حتقرقضمرفالنوع اَلجت عه يؤكد عَل 

 ذكر وأنةى ويذا ما دعا إلره اإلسَلم حرث أوضح سمني ني اجلن

القرآن الكريُ أن اْلرأة كران إنساين متكامَ وأعطايما حقهما يف 

إداكة أع ها وأمواها وحف  ها حقها يف التملمِ ومنحهما حمق 

التعلُ وساوى  رنها و ني الرجَ يف اِقوق والواجبات  القمدك 
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ناسب م  طبرع  كَ منه  من حرث اْلنظموك اَلجت عمه الذي يت

 والَتكرب البرولوجه.

فالقرآن الكريُ منطقه منطق العدل واْلساواة واإلنصاف  ني 

 الذكر وامنةى 

 
  

  ََ َُّ َجَعم  ُثم
ُْ ِمْن َنْفسر َواِحمَدةر َخَلَقُك

 .(1)ِمنَْها َرْوَجَها
 

 سمط حقوقهما لكننا الروم لألسف نرى اْلرآة مهضوم  ممن أ

وحمروم  من اْلشاكك  يف معظُ أنشمط   خاص  يف جمتمعنا العرِّب

اِراة العام  وإ دا، كأهيا يف كةر من القضايا ْلترد كوهنما اممرأة 

م  أن اإلسَلم كف  من شاهنا وأعطايا حقهما يف عرم  جمماَلت 

اِراة ودصمَ يمذا  سمبب الفكمر الويماِّب الضمَل  اْلاسموين 

ا امم  اإلسَلمر  عن القمرآن الكمريُ وعمن الدخرَ الذي ا عد

الفهُ الصحرح له مما أدى إَل تعر  اْلرأة لَلضمطهاد والظلمُ 

وأصبح النظر إَل اْلرأة  نظرة الَتاث اْلدالف للقرآن  اعتباكيما 

ناقصمم  عقممَ وديممن وخمممُلقت مممن ضممل  أعممو  وللممزو  أن 

ديننما هَبا وله متى شا، أن يطلقها ويذا ما يتناىف م  مبماد  ضمري

اإلسَلمه اْلحمدي اَلنساين اَلصرَ والعقَ السلرُ مسمتندين 

                                                 
 6الزمر: .1
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الذي اتانا  «»محاديث موضوعه أو مكذو   عَل كسول اَّلل

وحفم  لرحم  واْلمودة وا ْلساوات منه  العدل واإلنصاف وا

 وصران  اِقوق. 

 طان َل يستطر  حتريف القرآن لكنه استطاع تضملرَشمرأن ال

سانر  وأصمحاب العقمول اْلريضم  ضعاف اإلي ن وفاقدي اإلن

تع  عمن كأي  والض ئر اْلرت  والقلوب اْلتحترة أن تقد  كتباا 

مؤلفرها وجتعلها مواري  للقرآن وتُ الَتوي  ها  شدة من خمَلل 

وسائَ اإلعمَلم التضملريل حتمى أصمبحت امغلبرم  تستشمهد 

 .وتستند إلرها وتَتك آيات اَّلل

من تصن  اْلتتمم  واِرماة إن أعدا،نا يعرفون  أن اْلرأة يه 

مهنا عندما تكون مؤيل  وفاعل  تستطر  أن تنمه حضاكة امم  

الته يه أساسمها ولمذلِ حماولوا إطفما، النموك ممن  صمرهتا 

 وحتطرُ احَلمها وإسكات صوهتا لتمرير خمططاهتُ.

فاْلرأة يف الواق  يه نصف اْلتتمم  ويمه ممن تلمد وتمرِّب 

ين ْل ن صماهنا وحفظهما وقمدكيا النصف اآلخر ويه نصف الدب

ها ويه حترة امسا  لبنا، جمتمم  كاقمه جمتمم  ممتعلُ وكرم

 ي مزدير ومتطوك يرقى اَل مستوى اَلمُ الراقر صمرجمتم  ع

إن اإلسَلم يو الذي أنصفها وكف  مكانتها وكرمها وحببهما 

فاَّلل عادل حكرُ علمرُ فقمد سماوى  مني المذكر وامنةمى ؛ إلره

 .ساب والعقاب امجر والةواب واِ
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  ِممْن َذَكمرر َوُأْنَةمى ُْ َا النَّاُ  إِنَّا َخَلْقنَاُك َيا َأهيُّ

ََ لَِتَعمماَكُفوا إِنَّ  ا َوَقَباِئمم ُْ ُشممُعو ا َوَجَعْلنَمماُك

 ُْ ُْ ِعنَْد اَّللِ َأْتَقاُك  .(1)﴾َأْكَرَمُك

 

ُْ َأينب ََل أُ »  م ُ ُْ َكهبُّ ََ ضممرَفاْسَتَتاَب َهُم ُ  َعَمم

َر ِمنْ  ُْ ِممْن َعاِم ُْ ِمْن َذَكمرر َأْو ُأْنَةمى َ ْعُضمُك ُك

 .(2) ﴾َ ْعضر 

 

ُْ َأْولَِراُ، َ ْعمضر »  َواُْلْؤِمنُوَن َواُْلْؤِمنَاُت َ ْعُضُه

َيممْأُمُروَن  ِمماْلَْعُروِف َوَينَْهممْوَن َعممِن اُْلنَْكممِر 

َكماَة َوُيطِرُعموَن  ََلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َوُيِقرُموَن الصَّ

َِ اَّللَ َوَكُسممولَ  ُُ اَّلُل إِنَّ اَّللَ سمممرْ ُه ُأوَلِئمم َْحُُه

 ٌُ  .(3) ﴾َعِزيٌز َحكِر

. 

مِري »   جَتْ
َوَعَد اَّلُل اُْلْؤِمننَِي َواُْلْؤِمنَاِت َجنَّماتر

تَِها امهَْنَاكُ   .(4) ﴾ِمْن حَتْ
 

إِنَّ اُْلْسلِِمنَي َواُْلْسلَِ ِت َواُْلْؤِمننَِي َواُْلْؤِمنَاِت » 

ُْ  اَّلُل َأَعمدَّ   َقانَِتماِت َوالَقانِتنَِي َوال  َمْغِفمَرةا  َهُم
 

                                                 
 13اِترات: .1

 195آل عمران: .2

 71التو  : .3

 72التو  : .4
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ا ر ا  َوَأْجرا
 .(1)﴾َعظِ

فمن حكم  اَّلل وكفعه من شمأن اْلمرأة يف اإلسمَلم أنمه كرق 

البنات فكمان يبمالغ  «»دنا حممدسمركسوله اِبرب امعظُ 

يف اإلحسممان إلممرهن لممرى اَلجممَلف مممدى الرْحمم  والعاطفمم  

 .اإلنسانر 

و القرآن اهنا نزلت سموك قرآنرم   اسممها ومن كرام  اْلرأة يف

 .«سوكة اْلتادل » «سوكة الكوثر» «سوكة مريُ» «سوكة النسا،»

وما ينبغه أن نعرفه أن مفهوم النوع اَلجت عه لرس جديمداا 

اْلحممدي  القمرآينعلرنا  َ يمو جمز، ممن اْلفهموم اإلسمَلمه 

 مما دتُ علرنا التحرك للنهمو   ماْلرأة وتبنمه أنشمط  اَلصرَ

يؤدي لتمكني اْلرأة من حقوقها يف  اجت عراا  وفعالرات تلق وعراا 

التعلممرُ والعمممَ واْلشمماكك  الفاعلمم  يف اِرمماة اَلقتصممادي  

  ويف عرمم  جممماَلت اِرمماة وكفمم  الظلممُ عنهمما سمممراسمروال

وتصحرح اْلفايرُ اْلغلوط  عنهما كم  جيمب علرنما أن نصمَ إَل 

همر او تسملط او عنمف يعات حتمرها من أي قشمرمرحل  إقراك ت

ونستوعب أن اْلرأة يه امم والبنت وامخت والزوج  والوطن 

ويه اِراة ويه مستقبَ اجرالنا وَل يمكن مي جمتم  ان يبنمه 

حضاكة دون ان تسايُ فرمه اْلمرأة مسمامه  فعالم  فاِضماكات 

                                                 
 35:امحزاب .1
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اْلالدة َل تبنى إَل  العدل واإلنصاف واْلساواة و مالعلُ حتممى 

د البنران ك  قال سقراط: عنمدما شمراَلككان وتاَلوطان وتةبت 

تةقف كجَل تكون قد ثقفت فردا واحدا اما عندما تةقمف اْلمرأة 

 .تةقف جمتمعا  كامله

 ان قوى اَلستكباك العاْله وعَل كأسها امريكا التمه تتحمرك

الروم  اسُ الديمقراطر  والدفاع عن اِريات وحقوق اَلنسمان 

رو،ة واْلسمموع  واْلرئرم  يمه يف من خَلل وسائَ اإلعَلم اْلق

 أحمدانتهاكما ِقموق اَلنسمان فقمد قمال  المدول أكةمر اِقرق 

الوَليات اْلتحدة يه أكةر اإلم اطوكيات دمويم   إن»: اْلحللني

 َ يه امكةمر وقاحم   مني دول العمامل يف اسمتددام  يف التاكيخ

 .«شعاك حقوق اإلنسان لتسّوغ أع ها الدموي  غر اْلسبوق 

ن حقوق اَلنسان واِريات عنمدما تصمبح  مَل قمرُ دينرم  أ

 تصبح أداة تدمر شامَ للشعوب.  وضوا ط اخَلقر 

 ففه امريكا تبلغ نسب  الفساد واجلرائُ ممن عملرمات القتمَ

ي صممرواَلغتصاب والطَلق وتعاطه اْلددكات والتمرمز العن

 اس  اِري  الته تتشمدقسمر العامل  سببأعيل نسب  من  ني دول 

 .ان تطبقها الروم يف  لداننا العر ر  واإلسَلمر  والته تريدهبا 

ففه امريكا أعلن مركز الضحايا الوطنه اممريكمه والمذي 

ضحايا جرائُ العنف يف دكاسات لرسمت  قديمم  نسمب   صمرينا
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 فبلغ معدل اَلغتصاب يف الوَليات اْلتحدة :انتهاك حقوق اْلرآة

 «683.000»احمدة...  معنمى امرأة  الغ  يف الدقرق  الو 1.3

امرأة أمريكر  تغتصب يف العام الواحد عَل مسمتوى اَلصمدقا، 

 .ةسمرواَل

 : نتائ  اْلسح اْلرداين للمركز أنشمروت

متت لفترات دون سمن  من حاَلت اَلغتصاب 61%

 .الةامن  عشمر

 

متمت ضمد أطفمال  من كَ حاَلت اَلغتصاب 29%

 .دون سن اِادي  عشمر

 

راكة الممدفاع أممريكرمم  البنتمماغون  ممأن نسممب  كمم  أعلنممت و

يف  50  يف اجلر  اممريكر  اكتفعت  نسب  سمراَلعتدا،ات اجلن

 .اْلائ  وفقاا إلحصائرات

يف   اإلضمماف  إَل كممَ يممذه اَلنتهاكممات تعممد جممرائُ القتممَ

 .الوَليات اْلتحدة أعَل معدَلهتا يف العامل

ا اإلعَلمر  يف امريكا يبلغ دخَ مؤسسات الدعاكة وأجهزهت 

ومن العتب العتاب الروم  اا الدوَلكات سنويمن َليني اْل اتئم

 ان تأيت الدول الغر ر  وعَل كأسها امريكا ومن يمدوك يف فلكهما

لتنممادي  حقمموق اَلنسممان وحريمم  اْلممرأة حتممت عنمماوين كاذ مم  

وم كات واير  وأسالرب ملتويم  واردواجرم  خبرةم  وتنفمق يف 
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  نتمد أن واقم  اْلمرأة يف المدول سبرَ ذلِ اَلموال الطائل   رن

 الغر ر  تظهر مدى انتهاك الغرب مدنى حقوقه.

إن أعدا،نا يعرفون  أن اْلرأة يه من تصن  اْلتتم  واِرماة  

مهنا عندما تكون مؤيل  وفاعل  تستطر  أن تنمه حضاكة امم  

الته يه أساسها ولذلِ يمُ دماولوا تلويمث ثقافتهما لتمريمر 

 .أجرال  أكملها ثقاف  دف إَل تلويثخمططاهتُ الته هت

ان دفاعهُ عن حري  اْلرة لرس حبآ فرها  َ حب يف الوصول 

وإفسماد مبادئهما لتفسمد  فها وقرمهما الدينرم شممرالرها َلنتهاك 

جمتمعها م  ان ديننا اَلسَلمه الذي دمَ يف طراته كو  العدال  

حريته كفَ لكَ انسان حقوقه و واإلنسانر  واْلساواة واإلنصاف

تتشمدق هبما امريكما  إن حقموق اإلنسمان التمه ومن ذكر وأنةمى

وستاك تفمه  ما يه إَل أكذو   ك ي وادعا،يا حماك   اإلكياب

استها وحتقرممق سمممرلفممر   وكا،ه نزعتهمما يف اهرمنمم  والتوسمم 

 مصاِها اْلاص  

 
  

  ََل َيْرُقُبموْا ُْ َكْرَف َوإِن َيْظَهُروْا َعَلمْرُك

ُْ إَِل   ُْ  ُيْرُضوَنُكُ َوََل ِذمَّ ا فِرُك   ِمَأْفَوِيِه

ُْ  َوَتْأَ ى ُْ  ُقُلوهُبُ  . (1)َفِسُقونَ  َوَأْكَةُرُي

 

                                                 
 .8التو  : .1
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فهُ يتحركون  اْلعاير واردواجر  فهُ الروم ي كسون النفاق

الممذي اسممتبا  دممما، النمما   لممدعُ الفكممر الويمماِّب التكفممري

وة وأعراضهُ وحرياهتُ يذا الفكر المذي يتحمرك لرةمر العمدا

الطائفر  واجلهَ واْلوف والرعب يف اوسماط  والبغضا، والفتن 

مستد ومدكس  وقري  ومعهد وعم   وعَل مستوى كَ اْلتتم 

وسائَ اَلعَلم اْلسموم  الته يه الروم يف متناول اجلمر  وعَل 

 .ة وفردسمرمستوى كَ ا

يذا الفكر اَلكياِّب التكفري  تمر  مسمراته الذي اوجدته 

    اسمُ اَلسمَلمشمرالذي يتحرك الروم  وح عاْلر الصهرونر  ال

لتشويه صوكة اَلسمَلم والمذي مل يسملُ منمه حتمى النصماكى 

طر عَل البلمدان الغر رم  وعمَل سمرفالصهرونر  العاْلر  يه من ت

فعندما ينتهون من متكني يذه الفكر اَلكيا ر  من أمريكاو كاسها 

ل العر رم  طرة عَل  عمض ممن اْلنماطق الواسمع  يف المدوسمرال

وتوثرمق يمذه    يف الدول الغر رم شمروتنفرذ  عض اجلرائُ الوح

حمتَلل البلمدان العر رم  تحركون  عديا َلياجلرائُ و ةها للعامل 

  ذكيع  حماك   اَلكياب والدفاع عن حقوق اَلنسان.

ي سممروالتكافمَ اَل يُ يريدون تفكرِ ومتزيق اَلنسمتام

  ماْلرأةَ يمذا اَليمت م ْلماذا كم ..ومتكرنهما اْلمرأةحقوق   اسُ

وقموانرنهُ   مآكائهُ إطفا، نوك اَّلل يف  صرهتا العر ر ؟؟ يريدون

 .وأكةريُ فاسقون
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  مأفوايهُيريدون ان يطفئوا نوك اَّلل ﴿ 

ويممأ ى اَّلل اَل ان يممتُ نمموكه ولممو كممره 

 .(1) ﴾الكافرون

 

اَلنساين اْلحمدي اَلصمرَ َل دتما  إَل  القرآيناَلسَلم  نَّ إِ 

التمه  وفتنمتكُ  كمَ عناوينهما ودجلكُ وافَتا،اتكُ كُأكاذيب

يف التماكيخ  أم  لرس كمةلها عاثت يف اَلك  الفساد فنحن أم 

وعرو تهما  متمسك   كتاهبما معتزة  دينها أم  وياسمراإلنساين  أ

 لقوله تعاَل: اتباعاا 

ُْ ُ ْرَيماٌن ِممْن ﴿  َا النَّماُ  َقمْد َجماَ،ُك َياَأهيُّ

ا ُمبِرناا ُْ ُنوكا ُْ َوَأْنَزْلنَا إَِلْرُك ُك  .(2) ﴾َك ب
 

 ﴿ ُ ُْ َكُسوُلنَا ُيَبمنيب َتاِب َقْد َجاَ،ُك
ََ اْلكِ َياَأْي

ُْ ُتُْفموَن ِممَن اْلكَِتماِب  ا مِمَّا ُكنُْت ُْ َكةِرا َلُك

ُْ ِمم َن اَّللَِّ ُنموٌك َوَيْعُفو َعْن َكةِرر َقْد َجماَ،ُك

 .(3) ﴾َوكَِتاٌب ُمبنِيٌ 

 

صادقني لكانوا يف الصفوف اموَل للدفاع عن اْلرآة  اأن كانو

                                                 
 .32: التو   .1

 174النسا،  .2

 .15: اْلائدة .3
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والطفولمم  اْلسممتباح  يف الممرمن مممن قبممَ العممدوان السممعودي 

المذي مل يشمهد التماكيخ لمه مةرمَ وَل رال  شمهالوح اَلمريكه

ات اَلَلف من الشمهدا، اغلمبهُ شمرع أثره وسقط عَل مستمر

 .من النسا، وامطفال

 
  

  َِ ُْ  تِْلمم َْ َأَمممانِرُُّه ُْ  َيمماُتوا ُقمم  ُ ْرَيمماَنُك

ُْ َصاِدِقنيَ  إِن  . (1)ُكنُت
 

 مدك  ِعبمد اْللمد سمرندتُ اْلوضوع  رسال  قائد الةوكة/ ال

و وذكمرى ممرَلد «يموم اْلمرأة اْلسملم » مناسب  و الدين اِوثه

خ سمريف تر ممهرتهاو «»دة النسا، فاطم  الزيرا، البتول مرس

وفمر  يميل نمص الرسمال  و اي ن وعقردة واخَلق اْلرأة اْلسملم 

  كامل 

                                                 
 .111قرة:بال .1
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 َواْنَحْر   إِنَّا َأْعَطْرنَاَك اْلَكْوَثَر َِ َب لَِر ب َِ ُيمَو   َفَص إِنَّ َشانَِئ

 اْمَْ ََتُ 

اله اَل اَّلل اْللِ اِق اْلبنيو  َّلل كب العاْلني وأشهد اَلّ  اِمد

وأشهد أن حممداا عبده وكسوله خاتُ النبرني صملوات اَّلل علرمه 

 وعَل آله الطايرين..

 :و عد

أخوايت اْلؤمنات العزيزاتو حرائر يممن اإليم ن واِكمم و 

 الصامدات يف وجه الطغران والصا رات يف سبرَ اَّلل تعاَل

 السَلم علركنَّ وكْح  اَّلل و ركاته

الروم العماْله »وأ اكك لكّن  مناسب  الذكرى العزيزة اْلتردة 

دة نسما، سممرللمرأة اْلسلم و ذكمرى مولمد الصمديق  الطمايرة 

دة نسما، أيمَ اجلنم  فاطمم   نمت خماتُ امنبرما، سمرالعاْلني و

 اْلناسمب  يمذه حتملمه ما  كَ «»اَّلل واْلرسلني حممد  ن عبد

 العظرمم  ْلمرمزاتوا الصمفات أمههما من ودكو  دَلَلت من

َل تعما اَّلل عنمد ومكانم ا  وعظمم ا  سمواا  تزداد الته اْلؤمن  للمرأة

 قدك ما حتمله من قرُ وأخَلقرات اَلي ن    يسمو هبا و قمدكيا 
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ف واْلعطما، والصمالح يف شممرو مكانتها و دوكيا العظمرُ واْل

 اِراة.

لقد جعَ اَّلل سبحان وتعاَل فرص  اَلكتقا، يف معاك  الك ل 

ي ين والسعه ْلرضاته تعاَل لإلنسان ذكراا ام اإلنساين والسمو اَل

 .انةى

 
  

ن َذَكرر َأْو ُأنَةى َوُيمَو   اا مب
ِِ ََ َصا َمْن َعِم

ُْ ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِرَرنَُّه َحَراةا َطربَب ا   َوَلنَْتمِزَينَُّه

 .(1) ﴾َيْعَمُلونَ  َكاُنوا َما  َِأْحَسنِ  َأْجَرُيُ

 

ُْ َأينب ََل أُ َفاْسَتَتا  ُ ُْ َكهبُّ ََ ضمرَب َهُ ُ  َعَم

ن َذَكرر َأْو ُأنَةمى  نُكُ مب َر مب  َ ْعُضمُكَُعاِم

ن  .(2) ﴾َ ْعضر  مب

 

ُْ َأْولَِرماُ،   َواْلُْْؤِمنُوَن َواْلُْْؤِمنَماُت َ ْعُضمُه

 َعمنِ  َوَينَْهمْونَ   ِاْلَْْعُروِف  َيْأُمُرونَ َ ْعضر 

َكاَة الزَّ  َوُيْؤُتونَ  ََلةَ الصَّ  َوُيِقرُمونَ  اْلُْنَْكرِ 

َِ َوُيطِرُعمممموَن اَّللََّ َوَكُسمممموَلُه   ُأوَلِئمممم

ُُ سمرْ  ٌُ  َعِزيزٌ  اَّللََّ إِنَّ  اَّللَُّ َْحُُه  .(3)﴾َحكِر

 

                                                 
 97النحَ .1

 196 رانعم آل .2

 «71» التو   .3
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و رناجممه للحرماة مما  ونظاممهإن اإلسَلم تضمن يف تعلر ته 

يكفَ للمرأة دوكيا اإلجياِّب العظرُ يف اِراةو ويف نفس الوقمت 

ا ر متني ممن امخمَلق سمرف  كرامتها ودوطها  ما يصوهنا ود

والقرُو ودفظها من عبث وفسماد اْلفسمدين يف امك  المذين 

يبذلون كَ جهديُ لَلنحمراف  ماْلرأة اْلسملم  حتمت عنماوين 

رائف  هبدف إكخاصها واِّط من كرامتهاو وإفسماديا  م  ُيعتم  

 إيان ا ها وحتويلها اَل سلع  للفساد..

العظرُ كف  قدك اْلرأة وأعَل من شأهناو وخّلد يف إن اإلسَلم 

القرآن الكريُ ن ذ  من النسا، الصاِات ك  خّلد ذكر امنبرما، 

وك  خّلد ذكر مواقف  عض اْلؤمنني والصديقني ومن أ رر تلِ 

 ، متممهالممن ذ  الصممدّيق  الطممايرة مممريُ  نممت عمممرانو ثممُ 

اْلرسملني ا نتمُه جعَ اَّلل تعاَل من خماتُ اَلنبرما، و «»النبه

لتكون النموذ  والقدوة امسممى  «»البتول فاطم  الطايرة

وامكقى للمرأة اْلسلم و ولك ل اْلرأة اَلي ين المذي  لغمت  مه 

إن كضمايا » «»فاطم  مرتب  عظرم  وعالر  قال عنها النبمه

دة نسا، اْلؤمنني ونسا، العاْلني ونسا، ايمَ سمرمن كضا، اَّللو و

ويمذا  قمدك مما يبمني فضملها  «ذي النبه ما يؤذهيااجلن و وأنه يؤ

ومكانتها فننه ايضاا يعت  من التكريُ واْلكانم  للممرأة اْلسملم و 

 .«»ونعم  القدوة الزيرا،

وإّن من اْلهُ لألخوات اْلؤمنمات اَلسمتفادة القصموى ممن 
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 «»دة نسما، العماْلني فاطمم  وا نتهما رينمبسمر سمرمآثر و

لقمرآن الكمريُ واَلحمَتار ممن التمأّثر  م  والن ذ  الته قدمها ا

 اع.ضمريسعى له أعدا، اَلسَلم من كمور اْلَلع  وال

 أخوايت العزيزات..

متّر  نا يذه الذكرى و لدنا يواجمه حمنم  العمدوان اَلمريكمه 

اَلجرامممه ومممروك أكةممر مممن عممام « ائريلسمممراَل»السممعودي 

كمَ يموم  والسفِ للدما، ال يئ  من اَلطفال والنسا، والرجال

وكَ لرل  يف مسلسَ اجرامه َل مةرَ له يف أي  قع  يف العامل وقد 

 رر الدوك اْلتمرز للمرأة الرمنرم  يف صمموديا وصم يا وثباهتما 

ويممه تقممدم أغممَل التضممحرات مممن ام نمما، واإلخمموة واآل مما، 

فو ويممه تنفممق شمممرواَلروا  شممهدا، يف مرممادين العممزة وال

ت عمات  حسمب مما تسمتطر و وتسايُ من ماها يف القوافَ وال

ويه تسايُ يف كَ ما أمكنها من اْلسامهات  حسب قدكاهتا م  

الص  العظرُ عَل معاناة وهروف اِربو ك   رر امثر الطرمب 

واْلتمرز للمرأة الرمنر  يف تر ر  النشئ واموَلد عَل قرُ اإلسَلم 

العظرم  من عزة وإ ا، وشتاع  وثباتو و ررت ايضاا مظلومرم  

 حرمث –رأة الرمنرم  اْلسملم  شمايدةا عمَل مظلومرم  شمعبها اْل

 عمَل ايضماا  وشمايداا  – اجلمائر العدوان يف النسا، مئات استشهد

 اْلمرأة حقموق عمن ويّدعرمه دكرم  فمر  الغمرب وخمداع ريف

 ..الطفَ وحقوق
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مل يعد الغرب دكه عن مظلومرم  « البَتودوَلك» مقا َففه 

لومر  الروم عَل وجه امك و  مَ اْلرأة الرمنر  الته يه أك  مظ

إن أمريكا و ريطانرا وفرنسا ودوَلا أخرى يه الته تقدم للنظمام 

السعودي سَل  الفتِ والتدمر    يف ذلِ امسملح  اْلحّرمم  

تَ هبا أيَ الرمن نسا،ا لرق «وغريا العنقودي  القنا َ مةَ»دولراا 

  .شمرواطفاَلا وكجاَلا  أ ش  صوك اإلجرام وح

يذا دك  مهُ لبعض امخوات اللوايت ينظمرن  نجيا رم   ويف

 إَل نشاط  عض اْلنظ ت الغر ر  أو الدول الغر ر .

إن الوقممائ  وامحممداث تكشممف اِقممائق  مم  يفمموق كممَ 

امعمدا،  هاْلحاوَلت الرامر  للتزيرف واْلداعو و ئس مما يفعلم

 الضالون.

تتحَل  ه من  إن شعبنا الرمنه فدوك  اْلرأة الرمنر  اْلسلم  وما

ص  وأخَلق وعف  والتزامها  مأخَلق وقمرُ دينهما وموكوثهما 

ي سممريف البنرمان ام سممهاِضاكي وما تقوم  مه ممن دوك أسا

 أن تعماَل اَّلل ممن مكجمو وإين …ة سممرالذي يقوم  مه  نرمان ام

يف اإليم ن والموعه وُسمّلُ  اَلكتقا،د واْلزيد من للمزي يوفقكن

ة حرماتكن سمرتزام  تعلر ت اَّلل تعاَل يف مالك ل اإلنساين واَلل

عمَلا وصَلحا و طهماكة وعفم ا وحشمم  وحتمّرراا ممن التقلرمد 

لعادات وتقالرد الغربو الذي حرص عَل جتريد اْلرأة من كَ ما 
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 واَلخمتَلطيصوهنا وعممَ عمَل د  حالم  السمفوك والتم   

والفمو  والتتمرد ممن الضموا ط امخَلقرم و اسمتهدافاا منممه 

امسممى  اَلجت عمهة والنظمام سمررأةو وسعراا لتقويض امللم

 وامكقى يف اإلسَلم.

ومبماكك لكمنَّ يمذه و هضممرأسال اَّلل أن يوفقنا عرعماا ْلما ير

 .(1)الذكرىو والسَلم علركنَّ وكْح  اَّلل و ركاته

                                                 
 مناسمب  يموم اْلمرأة اْلسملم و اِموثه  مدك المدين كسال  السرد عبد اْللمِ  .1

8/3/2018. 
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5  
 

   

 

ة لغزو عاستخدام مشعة اإلرهاب جبميع مسمياته كذري  
 ة الحتالهلا ونهب ثرواتهالشعوب العربية واإلسالميا

العماْله  قوى الضمَلل واَلسمتكباك الروم علرنا ان نعرف إن

عند تنفرذ خمططاهتُ يُ َل يتوكعون حتى يف قتَ شعوهبُ لتنفرذ 

اهتُ ك  حصَ يف استهداف مبنى التتاكة العماْلهو واهتمام ططخم

تنظرُ القاعدة كذكيع  لغزو الدول العر ر  وقتَ شعوهبا وهنمب 

ومن اْلعروف ان اسام   ن َلدن رعرُ تنظمرُ القاعمدة  واثرواهت

 تر ى وترعرع عَل ايدهيُ.

وههوك مقاوم  اسَلمر  وتراكات فكري   ائرَسمرفمنذ نشأة إ

 اَلسمتكباكالمدكع اِصمني لقموى  قومر  اصمبحت السمعودي 

اممن  يذه القوى مهنا كانت هتمدد والضَلل العا  لقم  ثوكات

ويا يه الصوكة الروم ناصع   ويومنا يذاائرَ إَل سمرومستقبَ إ

العسكري واْلادي الذي  اإلعَلمر  والدعُاِرب  جلر  يف يذه

ائرَ إَل سمرتقدم  حلرفتهُ السعودي  ِرف  وصل  العدا، من ا

ق اَلوسطو واْلسنودة إعَلمراا من قنوات شمرحموك اْلقاوم  يف ال

يمرة والعر رم  الف ك  ومنها قنماة اجلز الزيف والتضلرَ و خ ا،
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ْلحاولم  اشمغال المدول  ووصال واِدث وشبكات اَلنَتنمت

داخيل وحشد واستنزاف واستغَلل جروشمها  اعصمرالعر ر  يف 

ائرَ  حمق سممرف النظمر عمن جمرائُ اصمرو لَلقتتال الداخيل

وحماولم   الشعب الفلسمطرنه وتشمويه صموكة اَلسمَلم للعمامل

يف  عمض المدول  سلط  اِكمُ ايصال يذا الفكر التكفري إَل

والمرمن ممن  ك  يو حاصَ يف سموكيا والعمراق ولربرما العر ر 

الر رم  العمرِّب  ثموكة اسمتغَلل خَلل حماولتهُ الته فشملت يف

فتاوايُ التكفري  الكاذ   الته  حرف مساكيا من خَلل  وحماول

عرفنا حقرق  مصدكيا الرموم  عمد ريماكة تراممب إَل السمعودي  

ممن ممراقص  هي  مشماكي  الَتفرموكرف فتحت  عديا السمعود

وق ك واحتفاَلت غنائر  وغريا وأصبح اِرام حَلل وما أحله 

اَّلل حمرم وك  وصف مفته اِرمني لَتامب وسل ن اهنُ قطبمه 

العامل واهن  يقودان امم  والعامل لألممن واَلسمتقراك.. فاْلرانم  

   الفلسطرنر  لرست ولردة الرموم فقمد كشمفتضمرالسعودي  للق

آل سمعود مؤسمس النظمام  زعبد العزيوثرق  تاك ر   دط اْللِ 

و موافقته عَل تسملرُ زعبد العزيالسعودي وأب اْللِ سل ن  ن 

ال يطانرم  والرهمود الصمهاين  وطاعتمه  لإلم اطوكيم فلسطني 

 اده اإلنتلرز.سمرالعمرا، م

وقدم اول ملوك السمعودي   حسمب يمذه الوثرقم  التاك رم  

التمه مل تكمن تمرى  «الةعلب العتور»ته ل يطانرا طاعته وخدما
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آنذاك عائقا أمام تنفرذ جريمتها  حمق فلسمطني وشمعبها سموى 

 .السعودي 

 وفر  ييل نص الوثرق ..

الفرصَ آل سعود أقر  نعبد الرْحا ن  زعبد العزيطان لانا الس

كموكس منمدوب  ريطانرما  سممه  رسممرممّرة لل وأعَتف الف

دي من إعطا، فلسطني للمساكني الرهمود او العظ ، وَل مان  عن

غريُ ك  تراه  ريطانر  الته َل أخر  عمن كأهيما حتمه تصمرح 

 .(1)اع السَّ 

د سممراط اَلقموم صممرويذا ما نبئنا  ه الرسول امعظمُ وال

حممد صلوات كِّب وسَلمه علره وعمَل آلمه الطربمني الطمايرين 

 :عندما قال

ُجمَّ ّ لِرْك ّلنّل يِف ّشْأِمنّ »   ل ويِف ّنّينِنّل. ّقلُل ا: ّويِف ّ ْأاِدّ ل  الةَّ

ُجمَّ ّ الِرْك ّلنّال يِف ّشاْأِمنّل ويِف ّنّينِنّال. ّقالُل ا: ّويِف  ّقلّ : الةَّ

ال ّنْبُةاُع ّقاْزُن  الِّزُ  ّواْلِياّحُ و ّوِ ّ ّ ْأِدّ ل  ّقلّ : ُهنّلّك الزَّ

 .(2)«الشا ّبلنِ 

حمذكاا همُ ممن لطاْلا حتدث القران الكريُ خماطباا اْلسلمني و

 :«»خطوكة توَل الرهود والنصاكى يقول اَّلل

 

                                                 
 .1915و وثائق  دط الرد .1

 صرح البداكي. .2
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ي ﴿  ِذيَن آَمنُوا َل َتتَِّدُذوا َعُدوب َا الَّ َيا َأهيُّ

ِة  ُْ  ِماْلََْودَّ ُْ َأْولَِراَ، ُتْلُقموَن إَِلمْرِه ُك َوَعُدوَّ

َقب  ِْ ُْ ِمَن ا  .(1) ﴾َوَقْد َكَفُروا  َِ  َجاَ،ُك

 

َا الَّ ﴿  ِذيَن آَمنُوا َل َتتَِّدُذوا اْلَرُهموَد َيا َأهيُّ

ُْ َأْولَِراُ، َ ْعضر  َوالنََّصاَكى َأْولَِراَ، َ ْعُضُه

ُْ إِنَّ اَّللََّ َل  ُه ِممنُْه ُْ َفنِنَّ ُْ ِمنُْك ُ َوَمْن َيَتَوهَّ

 .(2) ﴾هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاْلنِِيَ 

 

ِذيَن َكَفرُ ﴿  ْوَن الَّ ُْ َيَتَولَّ ا ِمنُْه وا تَرى َكةِرا

ُْ َأْن َسمِدَط  ُْ َأْنُفُسُه ُ َمْت َه َلبِْئَس َما َقدَّ

 ُْ ُْ َويِف اْلَعمممممَذاِب ُيممممم اَّللَُّ َعَلمممممْرِه

 .(3)﴾َخالُِدونَ 

 

َلَتِتَدنَّ َأَشمدَّ النَّماِ  َعمَداَوةا لِلَّمِذيَن ﴿ 

ِذيَن َأشمرُكوا  .(4) ﴾آَمنُوا اْلَرُهوَد َوالَّ
 

 

                                                 
 .1اْلمتحن : .1

 .51اْلائدة: .2

 .80اْلائدة: .3

 .82اْلائدة: .4
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  (1)الدين   دكسمنيد حسمريقول الشهرد القائد / ال

وجد ل أن ا سةيت اليز  ت واجل  ش اليز  ت لز ا  »  

 ال أو ملشيز   و م  س اء   – دمت ربسازا  ا وأمزنكل 

الثاا رة »ت م اججاا يف مج ياال   لز اا  مناادمل – ملشاايز

و الا مل «االملرب ا ي نت»يف ربنزان وم اججت « االسخلم ت

ظم قل د قيا ألضا  ظزة منبثحت ما  الحازآن  زز  أم

الكزنم يف م اججت ال ج د والنصلر و ملحيزك ج ا ش 

م  احة  الدو  اليز  تو وقبع مسكزنت ما  احةا  

دو  اليلملو قبع أسةيت ملحيزك يف م اججت ه   الدولت 

ا سةيت وها   الثا رة االساخلم تت لحكا ن النح أات يف 

ما  أخباز ججات  الن ا خل هت أ م مح ا ربسازا  ا 

نيكا  أن مل اجججال يف ها ا اليصاازو  الن نيكاا  أن 

ملحضااات مة جاال ليااخل و  االن نيكاا  أن ملحضااات مااج 

 .ربسازا  ا

أن »مة اه نزلاع شايلر:  «»« االملرب ا ي نت»و لن   

ة ساازطل  ت جياق أن مُلْسّحأّصاا و و الن «ربسازا  ا ُغد 

ةو لكا   اليازب ليخل  جلدا  يف أن نسحأصاا ها   الُلاد 

ال ن  نصازخ ن ا ن ما  ربساازا  او اليازب الا ن  

ل ل ا ربىل جن د السازا  ا هم الا ن  وقيا ا يف وجاه 

ذلك الحل د اليظ مو وذلك الشايق اليظا مو والثا رة 

 اليظ يت؛ لحح  ربسازا  ا مي  ت دون أن ختساز شا ئل . 

                                                 
 {وْلَتُكْن ِمنُْكُ أمَّ }يف ملزم  الدك  الةالث  .1
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ولك  ملأ  الزنلت    ال ملشحجت السي  ل مت الشاي ب   

مج ع اببلام ومازام  أسحوج  شجل احلزة اليز  ت و

ولضيحجم وأظجزام مج  ح ححجم الدامشا ت الدم نت 

اجلزا م  يق اال سل  ت والحت مل  أ شعالحت ملزملكق ال  رب 

 .نشجد له الحلرنخ مث ا

ليخببلام االجزام ت ا ب ثت  يق شبينل ال ينت الحات 

ما  م  خخل ل متك  االرهلب  أي ع مسي لمله  اأرادو

السا بزة مج ميظم ا يللظلت ال ين ت وا ئت االج اء 

لحاا   االسااحكبلر الياال ت لاادخ   الاا ي  وا حخل اال 

االرهالبو و ق تزواال  شكا مبلشاز   رنيت ملر ت 

ولكاا  ابباالام  االءت  لليشااا  ساابق وماات هاا ا 

الشيق اليظ م  أ شه وجلل ه الشيب ت وسحب  ميجال 

لدهمو مل جيةجل ملكشااز مج ع اوراقجم وميخل جم ولس

ا  ل اال وملصااق  االر غضاابجل و حاادهل لحشاا   اازب 

و شا ت مل نشجد الحلرنخ  ل مث اا ماج شايبنل ال ينات 

اليظ م ا ألهد  مسحخدمت ا دث االسةيت اليسكزنت 

والحضة ا االمخلمت ملولت  منجم الر لع ه ا الشايق 

واسحسخلمهو  لبللزغم م  سح ا مشازات االال  م  

وملدمل البن ت الحيح ت وملولت جت ناع الشايق الشجداء 

ال ينت م  خخل  احلصالر اجلا مل والاإمل والبيازمل 

الزا  الشاايق ال يناات الاا مل اذهااا الياالمل  صااي د  

االسب رمل نسبز اروع مخل م اال حصالرات ونصانع 

ا يلجئلت م  طل زات  خل ط لر وص ارنخ وصة  ربىل 
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الحات  الزنلض و ربىل مل  ياد الزنالض ها   ا يلجئالت

احلح   أ شجم وملزسل حجم اليسكزنت ا زنيت واليالر 

 ملهت اال  دانتو

 
  

مِذيَن َهَلُممواسمروَ ﴿  ُُ الَّ ُمنَقَلمبر  َأيَّ  ْعَل

 .(1) ﴾َينَقلُِبونَ 
 

يممذه اَلنتصمماكات مممايه اَل ثمممرة لتضممحرات الشممهدا،  

 واجلرحى ووسمائَ اإلعمَلم واإلعَلمرمني والكتماب امحمراك

 يمذا وعمزة وكرامم الغا  والرخرص يف سمبرَ اَّلل الذين  ذلوا 

  :الشعب الشامخ  شموخ جباله والواثق  ر ه وقرأنه الذي يقول

 
  

مِذيَن آَمنُموا إِنْ  َيا﴿  َا الَّ َتنْصممروا اَّللََّ  َأهيُّ

 ُْ  .(2) ﴾َينْصمرُك
 

فرتب أن يكون حترك الشعوب اْلستضمعف  حتمرك قمراين يف 

لقولم   اا  ين مهم  كانمت قموهتُ اتباعممواجه  الظاْلني واْلستك

 :تعاَل

 

                                                 
 .227النحَ:  .1

 .7حممد: .2
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وا﴿  ةر  َوَأِعدُّ ُْ ِممْن ُقموَّ ُْ َمما اْسمَتَطْعُت َهُم

َِ ُتْرِيُبوَن  ِمِه َعمُدوَّ اَّللَِّ  َوِمْن ِكَ اِط اْْلَْر

 ُْ ُك  .(1) ﴾َوَعُدوَّ

 

والقموة العلمرم  والةقافرم   يمه القموة اَلي نرم  يمذه؟ومن 

ادي  والقمموة العسممكري  وقمموة والقمموة اَلقتصمم واإلعَلمرمم 

 اميُ.الوحدوي  ويه  اَلصطفاف

أن أي شعب َل يتسلح من صمنع  وَل يأكمَ ممن ركعمه وَل 

يلبس من قطنه يو شعب ضعرف يف اي نه و عرمد عمن قرانمه َل 

 .له صَل  اِال ىيةبت عند النزال وَل يرج

                                                 
 .60امنفال: .1
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6  
 

   

 

 امسالرقي باحلوار سالح يف وجه العدوان والطابور اخل  
وجيب عَل وسائَ اإلعَلم واإلعَلمرني اْلقرو،ة واْلسمموع  

اِواك م  أي طرف قمد ندتلمف  وآدابالرقه  اِواك  واْلرئر 

وامفكماك والتوجهمات  اآلكا،يف  شممرمعهُ فاَلختَلف  ني الب

 .ووجوديا فطري إههسن  كونر  وقضا، 

ولذلِ جيمب أن نعمرف ان النما  تتلمف طمرق تفكريما 

وكغباهتا وفهمها وإدكاكها ْلا يدوك حوها فكَ إنسان له  ومروها

تر ى وترعمرع  تفكره وثقافته وخراله اْلاص حسب البرئ  الته

فرها وما يملكه من خمزون علمه وموكوث يف ذاكرته منمذ فتمر 

 .وجوده

فرتب علرنا أن نمدكك ذلمِ يف حواكنما مم  أي طمرف قمد 

أن اَلخمتَلف فممه  اس  وغرهسمرندتلف معه يف الدين او يف ال

 مم .ضمرالمرأي َل يمفسممد للمود ق

أن اَّلل سبحانه وتعاَل قد وض  لنا أسس ومبماد  قرآنرمه يف  

 فرتب علرنا اَللتزام هبا ويه: حواكنا
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ْكَمممممِ  ﴿  ِِْ َِ  ِا مممم َِ َك ب اْدُع إََِل َسممممبِر

تِه ِيمَه  ََسنَِ  َوَجاِدْهُُ  ِمالَّ ِْ َواْلَْْوِعَظِ  ا

ََّ َعن  َأْحَسنُ  ُُ  َِمن َض َِ ُيَو َأْعَل إِنَّ َك َّ

ُُ  ِاْلُْْهَتِدينَ   .(1) ﴾َسبِرلِِه َوُيَو َأْعَل

 

تِه ﴿  ََ اْلكَِتماِب إَِلَّ  ِمالَّ اِدُلوا َأْيم َوَل جُتَ

 ُْ ممِذيَن َهَلُممموا ِمممنُْه ِيممَه َأْحَسممُن إَِلَّ الَّ

مِذي ُأنمِزَل إَِلْرنَما َوُأنمِزَل  َوُقوُلوا آَمنَّا  ِالَّ

ُْ َواِحمٌد َوَنْحمُن َلمُه إِ  ُْ َوإَِهُنَا َوإَِهُُك َلْرُك

 .(2) ﴾ُمْسلُِمونَ 

 

َّممن َدَعمما إََِل اَّللَِّ »  َوَمممْن َأْحَسممُن َقممْوَلا ممب

نِه ِمَن اْلُْْسملِِمنَي  اا َوَقاَل إِنَّ
ِِ ََ َصا َوَعِم

ََسنَُ  َوَل ال ِْ َئُ  اْدَفْ  سمر  َوَل َتْسَتِوي ا

تِه ِيَه َأْح  َِ َوَ ْرنَُه  ِالَّ ِذي َ ْرنَ َسُن َفنَِذا الَّ

 ٌُ ُه َوِ ٌّ َْحِر  .(3) ﴾َعَداَوٌة َكَأنَّ

 

فلندتلممف يف افكاكنمما وتوجهاتنمما ولكممن جيممب علرنمما أن َل 

وجيب علرنما أن  ندتلف يف مشاعرنا اَلخوي  جتاه  عضنا البعض

                                                 
 16/125النحَ  .1

 .46:العنكبوت .2

 .33: فصلت .3
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ادة الوطن وجر  الوطن وجلانه الشعبر  اْلدافعني سمرنعرف أن 

 خط اْحر َل جيور اَلختَلف فره. فشمرو  عز عنه

الناصح  واْلدلص  اَل  أن نوجه الدعوة اإلعَلمر  جيب علرنا

د سممرما قاله قائمد الةموكة ال كَ من اختلفنا معهُ وأن نقول هُ

 : دك الدين اِوثه يف كسالته الته قال فرها ِعبد اْلل

أوجااه الاادم ة ا خةصاات والنلصاايت لكااا الحاا   »  

خا شايبنل أن مليالل ا لنح  اد يف م اججات واليئلت دا

ا بز احلح حتو ا بز ا مزنكت واالساازا  يل ا باز 

اللزو ال مل نه ص  نل مج يل  مليلل ا مج يل  حيال   كحا  

ندا    د مليلل ا لنب   ا ا خلللت ا لمشاا ت والصاللة 

والحللجت ولحأيينل الحضا ت الكإ  ول أيينال ا انجا 

مليلل ا لنحكلمل  وسهون  للل ا لنحآخاليظ م الشلما ملي

م  أخخلقنل اليلل ت م  سيت صدور ل م  مظا م مبحنال 

م  ربخخلصنل و صينل مل ندلا مج صادقنل يف أخ ملنال 

ومج مزمنل احلح حت ومج ربرادملنال الصالدقت يف دم ملنال 

 «ه  

 سممنيد حمممد حسممروان تكون كسالتنا اإلعَلمر  كرسال  ال

ان  قولموا للمذين َل يتفقمون معمه:» :همافضَ اَّلل التمه قمال فر

فاِمب  اختَلف الفكر َل يعنه ان نفقد اِب ْلن اختلفنما معمه

انساين يغنه انسانرتنا ويفتح لنا الطريق اَل ان نتفمايُ وان نتفمق 

َلن طريق العقَ يو القلب فاذا فتحنا قلو نما لبعضمنا فمان ممن 

اقول للمذين كحا  . لذلِ  أكةراْلمكن ان تنفتح العقول  طريق  
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 تلفون معه حاولوا ان َل حتقدوا َلن اِقمد يقتمَ انسمانرتكُ 

 عَل انسانرتكُ ان تقتَ. أشفقوأنا 

حماولوا ان حتماوكوا َلن اِمواك دمَ الكةمر ممن اْلشماكَ  

 مني » «»الفكري  واقول هُ ما قاله اَلمام عيل ا ن اِّب طالب

باطَ ان تقول اصا   اِق ان تقول كأيت وال أك  اِق والباطَ 

 «سمعت

فرتب علرنا أن نكون قرآنرني يف حواكاتنا م  الطرف اَلخمر 

اَلنتقام والعصبر  والطائفر  واْلناطقر  لغ   وأن َل نتعَ خطاب

 نما لرمَ هنماك  اْلَت صمني فرنماوَل يشممت اَلعمدا،  اِواك لكه

تنا اَلجت عه عَل مستوى كمَ سمرالساعني لتمزيق وحدتنا ون

ة فرتب عَل اجلمر  التحمرك لمزكع سمروقبرل  واحمافظ  وقري  

كو  اْلحب  والتسامح والتآخه واْلودة  ني النا  و ني اْلذايب 

واَلحزاب واْلحافظات واَل تعاد عمن اإلثماكات التمه تسمبب 

اْلحمديم   القرآنرم  ماِواك والتوعرم  و الفتن  ني أ نا، اْلتتمم 

ْلرتزق عن جهلمه اَلنسانر   مقدوكنا أن نرد اجلايَ والعمرَ وا

اما  التعصب والتشدد و  نخوانهوع ئه لرعود إَل كشده ويلتحق 

والسب وغريا من الصفات البعردة عن اخَلق ومبمادى ديننما 

 جهله وع ئه عَل صمراَلسَلمه ستتعَ من اجلايَ واْلرتزق ي

التمه تةمر  فرتب علرنا ان نبتعد عن الكَلم والصموك السماخرة

قمد يتعصمب ويقمف ضمدك ودقمد  التعصب والفتن فمالبعض

ا، شمرعلرِ ْلترد سدريتِ من هتته وجيب علرنا ان نسمه اَل

 مسمراهتا وان َل نحكُ عمَل عاعم  او حمزب او حمافظم  ووو 
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منتممه الرهما  شمه سبب شدص فاسد او عمرَ مرتزق او داع

ويذا من اْلصائب الته اصبحنا نلتمسمها الرموم فقمد انعمدمت 

 د اْلوقفسمروف والشِ الةق  فرنا واصبح اْل

الطا وك اْلامس ويو َل يعلُ  حتت تأثر أصبحالبعض الروم  

اَل  اإلعَلمرم  إداوتمهذلِ يذا الطا وك الذي يسعى من خمَلل 

واْلناطقر  والفرقم  والكرايرم  يف النفمو  النقرم   ركع الطائفر 

او دينمه او جهمادي  سممهاسمروينتحَ ويتنكر  اسُ كَ توجه 

وان  وويذا ما جيب علرنا اداككمه واِمذك منمهمنايض للعدوان 

  وحذكين وان َل نكون ممن قال اَّلل عنهُ ضمنينكون يق

 
  

ُْ  ِاْمَْخسمريَن َأْعمَ َلا   َْ ُننَببُئُك َْ َي  «103»﴿ُق

 ُْ ْنَرا َوُيمم ََرمماِة الممدُّ ِْ ُْ يِف ا ََّ َسممْعُرُه ممِذيَن َضمم الَّ

ُْ ُدِْسنُوَن ُصنْعاا  ُ  .(1) ﴾َدَْسُبوَن َأهنَّ

 

 الص  ونةق  اَّلل مه  ضماقت علرنما سمبَ  فرتب ان نتحَل 

 ى شمرالب اِراة وطول اَلنتظاك لكه نكون ممن تشملهُ

 
  

، من اْلوف واجلوع شمهولنبلونكُ  » 

ونقمممص ممممن اممممموال وامنفمممس 

 .(2) ﴾والةمرات و شمر الصا رين

 

                                                 
 .104-103الكهف:  .1

 .155البقرة: .2
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 الميموقف العلماء يف مواجهة التضليل اإلع  

ممن  علم ، المرمن كان َل د لنا عزيزي القاك  من وقف  مم 

كانوا وَل رالوا هُ الفضمَ امكم  يف وعمه وحكمم  وصممود 

وثبات وانتصاك أ نا، شعبنا الرمنه أممام يمذا العمدوان الغاشمُ 

 حشده وترسانته العسكري  واإلعَلمر  الضدم  التمه مل يشمهد 

 وتر رم  والعم  والمدكو  نقف معهمُ مخمذ .التاكيخ ها مةرَ

وتمموعرتهُ  مدمماطر التضمملرَ  والممنفس وتزكرتهمما وصممَلحها

  اإلعَلمه وسبَ مواجهتها

وحممول ذات اْلوضمموعو نقممُف معممِ عزيممزي القمماك  ممم  

 العَلم  اْلتايد/ حممد  من سمقاف الكماف عضمو اهرئم  علرما

 .لإلفتا، الرمنر 

مال هات رساللحكم ال ا رب ربىل ملمات الشايق ال ينات  ▪

رن  مج اسحخدارب شابكلت اال ه ا  وم اقاع الحلد

 الح اصا االجح مت 

أخاطب أييل وإخواين من أ نا، وطنه الرمنمه اْلشماككني يف 
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مواق  التواصَ اَلجت عه وشبك  اإلنَتنت أن يفعلوا نشاطهُ 

    ُدُم قضايا وطمنهُ وجماهبم  عمدويُ سموا،  امسملوب َأْو 

ل  اإلْعممََلم سممرَتنت َأْو والكلم  َأْو الصوكةو فلقد أصبح اإلن

اموَل والته جيلس أمامها اْلتلقه  شمكَ شمبه دائمُ فَلرمكمُ 

 .استغَلها اَلستغَلل الصائب واستة كيا اَلستة ك اممةَ

ماال هاا  دور اليةاا ء ال اا رب يف م اججاات الحضااة ا  ▪

 االْماخّلمت لةيدوان 

حرمث  لقد أوكَ اَّلُل تعاَل ميَ العلُ الريادة والقرادة لألم 

 :قال تعاَل: خماطباا للمؤمنني

 
  

ُْ َأْمممٌر ِمممَن اْمَْمممِن َأِو ﴿  َوإَِذا َجمماَ،ُي

ُسوِل  وُه إََِل الرَّ اْْلَْوِف َأَذاُعوا  ِِه َوَلْو َكدُّ

مم ُْ َلَعلَِمممُه الَّ ِذيَن َوإََِل ُأوِ  اْمَْمممِر ِمممنُْه

َُ اَّللَِّ  ُْ َوَلممْوََل َفْضمم َيْسممَتنْبُِطوَنُه ِمممنُْه

مْرَطاَن إَِلَّ  ُُ الشَّ َبْعمُت ُْ َوَكْْحَُتمُه ََلتَّ َعَلْرُك

 .(1) ﴾ َقلِرَلا 

 

اإلْسمََلم يف حمال  وقال فر   تص  أيَ العلُ يف ْحاي   رض 

 اِروب واَلضطرا ات 

                                                 
 83النسا،  .1
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َوَما َكاَن اْلُْْؤِمنُوَن لَِرنِْفُروا َكافَّ ا َفَلْوََل ﴿ 

ُهموا  ُْ َطاِئَفٌ  لَِرَتَفقَّ  ِمنُْه
َب فِْرَق ر َنَفَر ِمْن ُك

ُْ إَِذا َكَجُعموا يِف الدب  يِن َولُِرنِْذُكوا َقمْوَمُه

ُْ َدَْذُكونَ  ُه ُْ َلَعلَّ  .(1) ﴾إَِلْرِه

 

وجعلهممُ اَّلل تعمماَل اْلتربممني واْلرشممدين واْلمموجهني لكممَ 

 قمول العلمرُ اِكمرُ  صمرمستبمتعلُو ومسَتشدو وجايَو و

 تباكك وتعاَل:

ُْ ََل ﴿  ْكِر إِْن ُكنْممُت ََ الممذب َفاْسممَأُلوا َأْيمم

 .(2) ﴾َتْعَلُمونَ 
 

عر  وتكلمرفهُ شممرفالدوك اِقرقه  نا، عمَل مسمؤولرتهُ ال

اإلهه يلزمهُ من مواقعهُ العلمرم  َأْو البحةرم  َأْو الدعويم  َأْو 

 غةبهما  اإلْعمََلمر  أمام الزخُ اْلعلوممايت والتضماك ات اْل يم 

وسمرنها وصدقها وكذهبا وحقها و اطلها واتس  وتنوع نشاطها 

سوا، مرئه َأْو مكتوب َأْو مسموع َأْو وسائَ تواصمَ الكمَتوين 

 :أموك أمهها

تكوين  رنام  علمه وعل ئه متكامَ التكوين والنشماطات 

                                                 
 122التو    .1

 43النحَ  .2
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يكون كديفاا وموجهاا لإلْعمََلم القائُو سوا،  التوجره َأْو إعطما، 

عنوي وتةبرت جهادي موصَ للحشد القتما  والتةبرمت حتفرز م

 .اإلي ينو وتفنرد شبه وأكاذيب اإلْعمََلم اْلسموم َأْو اْلأروم

إحرا، دوك اْلن  والذي لمه  مالغ امثمر يف تكموين العقلرمات 

اْلتتمعر  َخاصَّ  يف اْلتتمعات اممرم و ويمو صموت اإلْسمََلم 

 .كوإْعمََلمه اْلؤثر ع  التأكيخ والعصو

 ران كذب اإلْعمََلم اْلعادي م  امخذ يف اَلعتباك أن أغلمب 

 .اإلْعمََلم العاْله يو  وق صهروأمريكه

 . نْعمََلم موثوق ينظمه اْلنه  الُقمْرآين «الشعب»ك ط اْلتلقه 

م  السمائد يف  إههاك جرم الَتوي  الشائعه واإلكجمايف َخاصَّ

 .ةصمروسائَ اإلْعمََلم اْلعا

الكفما،ات اإلْعممََلمر  والتةقرفرم  عمَل نحمو إ رار امقَلم و

 .كعوي ودعائه منظُ

يف ظا ه ا اليدوان ا سحيز مج أ نلء شيبنل ال ينات   ▪

 ساالا سةم.. هاا االْمااخّلرب ال ا رب نةياق دورا  يف 

جلت الزأمل اليلرب وأمحنل   ا يز ت ولدند مل جُّ

 تواصَ َأْو معرف  ْلن مل يكون يف خطوط الناك سمرَل يوجد ج

وجبهات القتال إَل وسائَ اإلْعمََلم فنْن مل تكن صمادق ا وناقلم  

لتفاصمرَ امحمداث  مهنرمم  وحرفرم  ومصمداقر  وموضمموعر  
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وتوثرق فنن الفشَ حلرفهو واْلتلقه َل شِ يفرر ويمرز للويلم  

 .اموَل للنقَو  َ أصبح ممرزاا وعاكفاا ْلنايَ التلقه

منا اِرِّب أمام وسمائَ وأصبح يذا اْلشهد جلراا يف مترز إْعمََل 

اِديث  صمرب اممةال يف العضمرإْعمََلم العدوان الذي صاك م

 .للكذب

ونتد  رور اْلصادك اإلْعمََلمر  كأداة فاعل  يف  رجمم  المرأي 

  .العام وشحذ اهمُ ونقَ اْل  وتصوير اِدث

مل هت رسللحكم ال  رب يف ظا ها ا اليادوان ا ساحيز  ▪

 االْماخّلم   والُكحلب ربىل وسل ا االْماخّلرب و

جيممب عممَل ُمَؤّسسممات اإلْعمممََلم واإلْعمممََلمرني والكتمماب 

واْلطبا، والدعاة أن يكونوا لساَن صدق وقلمُ حمق ويمدككوا 

اْلعنى اجلهمادي لسمَل  الكلمم  وقموة القلمُ وسملطان اْلنما ر 

الدعوي  واإلْعمََلمر و وأهنا كسال  اجلهاد وَل يقَ دوكيمُ عمن 

لقائد والرافد والباذل نفسه ومالمه يف سمبرَ أمتمه دوك اْلقاتَ وا

ة اْلستضعفنيو صمرته وأعظمها إقام  العدال و واِقو ونُ ضمروق

 .وجهاد الظاْلنيو واجلائرينو واْلعتدين

 زز الكثُل م  الُكحالبو واالْمااخّلم   ا ّْ اّزار يف   ▪

ظااا هاا ا الياادوان.. ماال واجااق وزارة االْماااخّلرب 

 جتلهجم 
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امحداُث الةوكي و والعدواُن عَل الرمن من قبمَ لقد أفررت 

اممريكمهو والصمهروينو والسمعوديو واإلمماكايت  شمرقوى ال

يُ وأّيممديُو ُكتا مماا وأقَلممماا مبدعمم  صمممرومممن شممايعهُو ونا

وسمائَ »وصادق  خماك  اُْلَؤّسسمات اإلْعممََلمر و والصمحفر  

دعمها َأْو و وداخلها مل جتد من دتضنها َأْو ي«التواصَ اَلجت عه

أفكاكيما ويتعمني عمَل وراكة اإلْعممََلم يف اْلقمام  شمري ريا وين

ُّ عَل ُمَؤّسسات اإلْعمََلم اْلتايد  امول لعب َيذا الدوك ومن َث

  .واْلقاوم وكذلِ العل ، والَت ويني

ماال هاا  دور وساال ا االْماااخّلرب احلز  ااتو وماانظ ت  ▪

 ْماخّلمت ا أحيع ا دين ال  رب يف م اججت الحضة ا اال

عهو واْلنطلمق اإليم ينو شمرجيُب ويلَزُم من واق  التكلرف ال

والواجب الوطنه أن يكونوا صواكَم قاطع ا إلْعممََلم العمدوانو 

سواٌ، أكانوا ضمن عمَ فردي َأْو ع  منظ ت اْلتتم  اْلدين َأْو 

ََ اإلْعممََلمه اْلعمادي وتعريتمهو َل  اِزِّبو فرواجهمون التضملر

يواك وا وَل جياملواو فالعدو واحدو والوطن اْلعتدى  يداينوا وَل

علره واحد.. فمن التفريطو واْلران  خرق يذا اْلرةاق  أي حمال 

 .من امحوال
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قفة مع نظرائنا يف اخللق وموقفهم من العدوان على و  
 اليمن...

يف هَ الصمت امممه والعاْله وممنظ ت حقموق اإلنسمان 

وتآمر وتاذل امنظم  العر ر  وغراب وسمائَ اإلعمَلم العمرِّب 

والعاْله عن اْلتارك الوحشر  الته يرتكبها العدوان السمعودي 

 الرمنه.اممريكه الغاشُ عَل الشعب 

تسا،لُت يف نفيس يَ ماتت اَلنسانر  يف شعوب العامل؟ يمَ 

مر ومل يعد له وجود  ني البرش؟ ْلاذا نحن َل نسمتطر  مات الض

النظر إَل  عض صوك اْلتارك الذي يرتكبها اإلكيما رون يف يمذا 

العممامل  حممق اخوتنمما يف الممدين ونظرائنمما يف اْللممق مممن خمتلممف 

اْلممذايب اإلسممَلمر  والممديانات السمم وي  دون أن نبكممه عممَل 

 مصريُ ونحزن ِزهنُ.

أن نصمت جتاه تلمِ اْلتمارك والظلمُ  ْلاذا نحن َل نستطر 

الذي يتعر  له  عض شمعوب العمامل دون أن نرصمخ يف وجمه 

الظاْلني واْلستك ين يَ يعقَ أن نكون نحن أم  خاتُ اَلنبرما، 
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يَ يعقمَ أن نكمون وحمدنا ممن  «»واْلرسلني سردنا حممد

 عامل من يُ مةلنا.نمتلِ يذا الشعوك أم يناك يف يذا ال

أمل  لقنا اَّلل من نفس واحدة ملرئم   الطربم  واِنمان نحمزن 

ونغضب ونتأمل وأنزل علرنما يف خمتلمف العصموك منهتماا ونموكاا 

نسر عَل يديه لصَلحنا وساعدتنا يف كمَ رممان ومكمان فقمد 

امنبرا، والّرسَ إَل عر  أممُ امك  لمدعوة النما  إَل  أكسَ

والتحيل  صفات اْلر واجلم ل وجتسمرد كو   عبادة اَّلل الواحد

اإلنسانر  واِب والسَلم واْلر والفَل  ويدايتهُ إَل فطرهتُ 

 .السلرم  وإخراجهُ من الظل ت إَل النوك

يَ يعقَ أن اِراة البرشي  اصمبحت  مَل كْحم  وَل عاطفم  

وحتولت إَل غا   تقتَ فرها كاف  معاين اإلنسانر  وحتول البرش إَل 

كارسة تسفِ دما،  عضها البعض  غر حق اَّلل سبحانه وحو  

وتعاَل يقول يف سراق خماطبته لبنه ارسائرَ الذين كانوا يقتلمون 

 النبرني ومن خالفهُ  غر حق

 
  

   ََ اِئر َِ َكَتْبنَا َعََل َ نِه إرِْسَ َِ َذلِ ِمْن َأْج

ا  َِغْرِ َنْفسر َأْو َفَسمادر يِف  ََ َنْفسا َأنَُّه َمن َقَت

ما َوَممْن امَ  ََ النَّاَ  َعِرعا َ  َقَت ْكِ  َفَكَأنَّ

ما َوَلَقمْد  َ  َأْحَرا النَّاَ  َعِرعا َأْحَراَيا َفَكَأنَّ
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ا  َُّ إِنَّ َكةِمرا ُْ ُكُسمُلنَا  ِالَبربنَماِت ُثم َجاَ،هْتُ

ُفونَ  َِ يِف امَْكِ  ْلرَُْسِ نُْهُ َ ْعَد َذلِ  .مب

َل يكمون إَل يف حالم  ينا   نما اَّلل أّن قتمَ المنفس  ماِق 

الدفاع عن النفس وامك  والِعر و فقتَ المنفس  غمر حمق 

 كقتَ النا  عرعا ويذا موجود يف عر  الكتب الس وي .

ومن يذا اْلنطلق كان َل  د   أن اشد الرحمال للبحمث عمن 

 نظرائنا يف اإلنسانر  ْلعرف  موقفهُ من اِرب عَل الرمن

فبحةت و حةمت ممن خمَلل شمبكات اَلنَتنمت ووجمدت 

اإلنسانر  حر  يف انص  صوكيا يف ضمر ووجدان  عض نظرائنا 

يف اْللق دعماة السمَلم واِمب والتعماي   مني شمعوب العمامل 

 مدتلف أدياهنُ الس وي  وَل رالمت اصمواهتُ تصمد   ماِق 

َ واِري  إلههاك اِقرق  الغائب  عن شعوب العامل  كَ الوسمائ

واإلمكانات اْلتاح و ووجدت تضامن صادق من قلمب إنسمان  

أمريكر  حرة ترفض الظلُ واَلستعباد والقتمَ والتمدخَلت يف 

الشؤون الداخلرم  للمدول امخمرى وايت مماا كبمراا  مظلومرم  

الشعب الرمنه اْلطالب  حقمه اْلرشموع يف العمر  حتمت مظلم  

ربهمما ومصممادكة اِريمم  والكراممم  والعممزة التممه َل جمممال إَل تغ

 حقوقها

أسمتاذة الفنمون يف جامعم   Lily Virginia Filsonإهنما 
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تولني  وَلي  لويزيانا اممريكرم  تناقشمُت معهما وكمان موقفهما 

مرشممف وواضممح وكافممض للعممدوان السممعودي اممريكممه 

الممرمن موقممف قممَ مةرلممه يف  لممداننا العر رمم   عممَلوحلفممائهُ 

يف اإل داع النضما  ممن  واإلسَلمر  فقد رضب نموذجاا إنسانراا 

أجَ اَلنتصاك لقضر  اِّري  واَلستقَلل للشعب الرمنه فكمأن 

 جرفاكا حارضاا يف ضمريا وغاندي حٌه يف إنسانرتها

فكان َل د   عزيزي القاك  من وقفم  معهما لطمر   عمض 

امسممئل  إلحرمما، ثقافمم  اِممواك والتعمماي  اْلشممَتك  ممني أتبمماع 

دول العممامل ومواجهمم  التطممرف  الممديانات السمم وي  يف خمتلممف

 الدينه  تعزيز كو  اإلنسانر .

ماال هاا  ماا قيكم ماا  الياادوان السااي دمل   : ▪

 ا مزنكت و ةيل جم مج ال ي  

 : اْلوقف الوحرد الذي يمكن مي شدص لديه ضممر أن 

يكون ضد العدوان الذي تقوده السعودي  أي قوة َل تزال تقتمَ 

 َ أو  شمكَ غمر مبمارش عمن اآلَلف إما مبارشة  نسقاط القنا

طريق تدمر إنتاجها الغذائه يف اْلستقبَ ومصادك اْلرماه النظرفم  

وعزل  لد من التتاكة الدولر و ويذا رش َل يمكن المدفاع عنمه 

من خَلل اَلندراط يف ذ ح أم  والتدريب يف مسمتقبلهاو حتمت 

كسمالته إَل عرم  اْلحماك ني امجانمب أن  الرشعر !م ك ْحاي  

 كوا سرادة الرمن عَل إكادة شعبه.يَت
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يف يذه اْلرحلم و إن عرم  امرضاك التمه أِقتهما السمعودي  

 الرمن اآلن عَل مدى السنوات الةَلث اْلاضر  واْلستقبلر  )من 

( تشكَ عقا ما عاعرما وجريمم  حمرب استهداف  نرتها التحتر 

واضح  َل يمكمن أ مدا أن يكمون ينماك مم ك سمراة ْلحرقم  

 ا، ِكوم  رشعر  تقتَ سكاهنا.ام ري

 : مل ه  م قيكم م  الدمم ا مزنكات الإنبالين  ▪

 لةييةكت اليز  ت السي دنت يف مدوا ل مج ال ي  

 : ياوي  َل هناي  ها من الرعب تواجمه ممن ينظمر إَل واقم  

امسلح   ى الغر ر  عندما يبنى اقتصاديُ عَل  ر أولويات القو

اْلستددم  يف مذ ح  البرشو لقد وصلت إَل حال  كوحر  مفلس  

أكى أن اْلملك  العر ر  السعودي  عمرمَ جرمد جمداو ولكمن يف 

الواق  جمرم حرب وقاتَ عاعهو إهنا نقطم  اَلهنرماك الرأسم لر  

متى يكون اْلال أكةر أمهر  من حمرق  شمعب والتمدمر الوح م 

سب  الوَليات اْلتحدة اممريكرم  تتماك لبلد ما؟ لسو، اِ   الن

 اْلال عَل الضمر امخَلقه امساة.

 ح حت اليدوان  النصل  : مل هت ال سل ا ا نلسبت  ▪

مج ال ي  لةشيق االمزنكت والإنبالين وشاي ب 

 اليلمل  زأنك 

 : لسو، اِ  يمذه الرسمال  معروفم  جرمدا للرمنرمني وأي 

ولكن يمذه اْلعلوممات َل شدص عَل دكاي   رسد يذه اِربو 
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تعمُ يف وسائَ اإلعَلم الغر ر و عَل امقَ َل تعمرُ يف امخباك 

اممريكر و لألسف تنفق اْلملك  العر ر  السمعودي  الكةمر ممن 

اْلال واْلواكد إلغراق قنموات شمبك  امخبماك  تقماكير متحرمزة 

ولعَ اجلواب يو دعوة اْلراسملني لإل مَلغ عمن المرمن؟ وممن 

امطفمال والكبماك يموتمون  سمبب عمدم أدا، واجمب  العاك أن

اإل َلغ عن يذه اِربو ولكن إذا مل يستلوا الفظائ  لن يكمون 

يناك أي ستَ منه َل يوجمد مراسميل رشعرمون يف المرمن أي 

شدص لديه كو  لن يصمت ويو يمرى مبمارشة أي نموع ممن 

اِراة الته أعطى العدوان السعودي للشعب الرمنهو وآممَ أن 

 تتايلوا اِتُ اهائَ من اْلعاناة اْلوجودة.َل ي

غ لب  بل لدور ا مم ا حيدة ومانظ ت  ك : هنل ▪

 ح ا اال سلن جتل  ا أالزر البشايت الحات نزملكبجال 

النظلرب السي دمل  يق أ نلء الشايق ال ينات مال ها  

 السبق  زأنك 

 : إن اممُ اْلتحدة كان من اْلفَت  أن تقوم  وقف اإل ادة 

وأن تعمممَ عممَل مقاضمماة جمرمممه اِممرب الشممنرعنيو اجل عرمم  

ومشايدة اِرب تكشفت عَل مدى السنوات المةَلث اْلاضمر  

حلول غر إنسانر  يف يذه اهرئمات يف الغمربو نتلقمى الرسمائَ 

 أننا قوة أخَلقر  لرسد يزيم  الرشو من اْلروع كؤيم  حرماة  لمد 

للمرمن ممن  كامَ ومستقبَ اإل ادة اْلنتظم و ك  تفعَ السعودي 

اْلروع جمدا أن َل نمرى أي مسمأل  اْلملكم  العر رم  السمعودي  
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جلرائمها حرفرا وإَل ف  يه مهم  امممُ اْلتحمدة غمر المَتوي  

 ْلتتم  عاْله سلمه؟

 : ملذا ملينل لاك الا ي  و  ا  وجاد  ميلمةات  ▪

ومال ها  أ ثاز ر ملازك  شيبجل خخل  لهة ربقلمحكم

 ل كم ا تز الكبل 

ت يف يذا العامل أقمدك قرمم  المرمن وشمعبها فقمد  :كل  كأي

دكست يف صنعا، قبَ عرش سنوات عندما كنت يف الكلرم  فممن 

السهَ عَل أي مسافر أن يسحر  الرمنو ولكن كان   جتر   مم  

لشعب الرمنو و رن  كنت يف صمنعا،و  واَلمتناناِب والصدق 

واحمد  دمرت إعصاك كاترينا مدينته نرو أوكلرانز استرقظت يوم

َلكتشاف أننه كنت َلجئ ا  َل منزل أو مدين  للعودة شمكرا اَّلل 

اْلدين  حتسنت كةرا وأنا أكتب من نرو اوكلرمانز اآلن. ولكمن يف 

ذلِ الوقتو كانت عائلته اْلفقودة وكانت مدينته حتمت اْلما،و 

وكنت يف الرمن أخذتنه احمدى العمائَلت الرمنرم  ا نمه همُ و 

ايا لمرس الطعمام واْلمأوى فحسمبو  مَ هداأعطوين الكةر من 

أعطمموين وقممتهُو ولطفهممُو وصمم يُ الَلمتنممايهو ونافممذة يف 

تقالرديُ الغنر  أب امرسة الته كنت معهمُ كمان فدموكا  مأن 

 كسال  لنرش كل ته استددم حراته وخَلل و”السَلم شرخ“يكون 

 كل يت استددام استطر  كنت إذا عرفه من لكَ اْلالص  السَلم

لدعوة إَل السَلم عندما دتا  إلرهما المرمن أكةمر فمذلِ ل اآلن

 سبب الدكو  واهدايا اَلسمتةنائر  التمه تلقرتهما يف صمنعا، و 
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 قلبه فره ديون كبرة للحب واللطف واِكم  من الرمن.

 

 التوصيات  

للمدفاع عمن المدين  أن حق اجلهماد يف سمبرَ اَّلل عمز وجمَ

 واْلستضعفني واْلحمرومنيواميَ والوطن وامك  والِعْر  

يف يأ ى الظلمُ شمركَ مسلُ وكَ حر  واْلقهوكين واجب عَل

 واْلنوع.

فممنذا كممان جهممادك ممم  اَّلل نمما   مممن ضمممرك وكرامتممِ 

تِ ضمممروك يائممِ وغرتممِ وإنسممانرتِ وإي نممِ  عدالمم  ق

 وشمعبِ وأكضمِوإحساسِ  اْلسؤولر  امام اَّلل جتماه دينمِ 

 .وعرضِ ومقدساتِ

ستتحرك من يمذا اْلنطلمق ممن  ماب اْلسمؤولر  والتكلرمف 

كان حتركِ ضمن عاع   ،الذي يفر  علرِ ذلِ سوا اَلهه

  :او حزب او  شكَ فردي ستتحرك اتباعا لقوله تعاَل

وا  ةر  ﴿َوَأِعدُّ ُْ ِممْن ُقموَّ ُْ َمما اْسمَتَطْعُت َهُم

َِ ُتْرِيُبوَن  ِمِه َعمُدوَّ اَّللَِّ  َوِمْن ِكَ اِط اْْلَْر

 ُْ ُك  .(1) ﴾َوَعُدوَّ

 

                                                 
 .60امنفال: .1
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اْلتوفرة  نرات والقدكاتستتحرك يف عر  اْلتاَلت واإلمكا

او الةقايف او اَلقتصادي   سوا، كانت يف اجلانب العسكري  لديِ

 .اإلعَلمه وغرهاو 

حترك قراين حترك الرجال الباذلني مهتهُ وأمواهُ  ستتحرك

ة صممروعر  قوايُ وما أعطمايُ اَّلل يف سمبرَ اَّلل والموطن ون

قت علرمِ ة مهم  ضماصممراْلستضعفني متوكَ عَل اَّلل واثقا  ن

 :سبَ اِراة وطول اَلنتظاك اتباعا لقوله تعاَل

  ُْ ى ِمَن اْلُْمْؤِمننَِي َأنُفَسمُه ﴿إِنَّ اَّللَّ اْشََتَ

ُُ اجلَنَّممَ  ُيَقمماتُِلوَن يِف  َوَأْمممَواَهُُ  ِممَأنَّ َهُمم

َِ اَّللِّ َفَرْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعداا َعَلْرمِه  َسبِر

َِ َواْلُقْرآِن َوَمْن َحّقاا يِف التَّْوَكاِة َواإلِ  نِتر

 ُُ َأْوىَف  َِعْهِدِه ِمَن اَّللِّ َفاْسَتْبشمروْا  َِبْرِعُك

َِ ُيممَو اْلَفممْوُر  ممِذي َ مماَيْعُتُ  ِممِه َوَذلِمم الَّ

 ُُ  .(1) ﴾اْلَعظِر

 

والضم ئر اْلرتم   واَلقَلم اْلأجوكةولن تتأثر  كَلم اْلرجفني 

 وَل ذم  وَل يرون َل يرقبوا يف مؤمن إَل والقلوب اْلتعفن  الذين

فا وَل حرمم  ممن شممرادة الوطن ودما، الشمهدا، سمرللوطن و

ممن العمز وامنمواك  و اعوا نصمربهُ  اعوا اخرهتُ  دنرا غريُ

                                                 
 .111التو  : .1
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ممن النعمرُ  ممن يريمدون أن  رجموكو  حقر الفلس والديناك

مدي اَل النعمرُ المدنروي الزائمَ فهمُ َل سمرام دي والرضا ال

 .افون عذا هيرجون لقا، كهبُ وَل  

مستغَ هروفِ اْلادي  الته متر هبا ويمر  قد يقول البعض لِ

هبا اغلبر  ا نا، الشعب الرمنه  سبب يذه اِرب الظاْلم  ويمذا 

انتُ يف مقدم  الصفوف يف مواجه  العدوان وقمد  اِصاك اجلائر

ضحرتُ  الكةر ْلاذا مل يمنحوكُ منصب مةَ فَلن وفمَلن ْلماذا 

ويبنه الفلَ والقصوك يمؤَل،  قسمريأكَ ويانت جتايد وغرك 

 :من قال اَّلل عنهُ

ِذيَن ََل َيْرُجوَن لَِقاَ،َنما َوَكُضموا ﴿  إِنَّ الَّ

 ُْ ِذيَن ُيم ْنَرا َواْطَمَأنُّوا هِبَا َوالَّ ََراِة الدُّ ِْ  ِا

ُُ  «7»َعْن آَياتِنَا َغافُِلوَن  َِ َممْأَواُي ُأوَلِئ

 .(1) ﴾النَّاُك  َِ  َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

 

فوك ويصمدوك  مكمريُ وكرمديُ صممرفهُ يريمدون ان ي 

يقمول  فرحملوك علمى ترك اجلهاد يف سبرَ اَّلل واتبماع أيوائهُ

  اَّلل تعاَل حمذكا منهُ

                                                 
 .8-7يونس: .1
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  َأْن َيْفتِنُوَك َعْن َ ْعمِض َمما ُْ َواْحَذْكُي

 .(1) ﴾َأْنَزَل اَّللَُّ إَِلْرِ
 

 فةق  اَّلل وتوكَ علره واص  و

  ََأْعِرْ  َعِن ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر  ِاْلُعْرِف و

 .(2) ﴾اجْلَاِيلنِيَ 
 

  :اَّلل تعاَل واتلوا علرهُ قول

  اْلَُْتاِيممِديَن َُ ُْ َحتَّممى َنْعَلمم ُك َوَلنَْبُلممَونَّ

ا ِِريَن َوَنْبُلَو  ُْ َوالصَّ ُْ ِمنُك  .(3) ﴾َأْخَباَكُك
 

  ِ  ُممَن اْْلَممْوِف شمممهَوَلنَْبُلممَونَُّك  مب
ر
،

َن اْمَْموَ  اِل َواْمَنُفمِس َواجْلُوِع َوَنْقصر مب

ا ِِرينَ  َوَ شمرَوالةََّمَراِت   .(4) ﴾الصَّ

 

 واَلخمرة ى يف اِرماة المدنراشمرلكه تكون ممن تشملهُ الب

 :ممن يقول اَّلل تعاَل عنهُ

                                                 
 .49اْلائدة: .1

 .199:امعراف .2

 .31حممد:  .3

 .34الستدة: .4
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  َأِئمَّ ا هَيْمُدوَن  َِأْمِرَنما ْلََّما ُْ َوَجَعْلنَا ِمنُْه

و  .(1) ﴾ا َوَكاُنوا  ِآَياتِنَا ُيوِقنُونَ َصَ ُ
 

 وعمَ صاِا ي عظرم  للمتايدين ْلن آمنشمرفهذه اآلي   

  وا َوَممما ممِذيَن َصممَ ُ اَيمما إَِلَّ الَّ َوَممما ُيَلقَّ

ايَ  ُر ُيَلقَّ  .(2) ﴾ا إَِلَّ ُذو َحَ  َعظِر
 

فطمموِّب للصممادقني الصمما رين اْلتايممدين الممذين َل تبممدهُ 

هروف حراة وَل تفرقهُ طرق وَل تلهرهُ امموال وَل تغمرهيُ 

 .اْلناصب

 مذل اْلهم  يف سمبرَ اَّلل  وتعايدوا عَلمن  اعوا أنفسهُ َّلل 

العادي عن اْلستضعفني من إخواهنُ يف  ويصدوا صول والوطن 

 .الدين أو نظرائهُ يف اْللق

 والباطمَ قمدق نوكه  أنص  صموكة شمرفاِق الروم جتَل وأ

كشف لنا عن ريفه وعن وجهه القبرح فهذا الزمن تكشمفت لنما 

واْلسمتوك  وانكشمف اْلدفمهامقنعم   وفره سقطتفره اِقائق 

ياناته الس وي و ويشايد نموك اِقرقم  لراه العامل كله  مدتلف د

 ساطع  جلر و فوعد اَّلل حق لو عملوا ما عملوا 

                                                 
 .35صلت:ف .1

 .55النوك: .2
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  َوَعِمُلموا ُْ ِذيَن آَمنُوا ِممنُْك َوَعَد اَّللَُّ الَّ

ُْ يِف اْمَْكِ  َكَ   َاِت َلَرْسَتْدلَِفنَُّه
ِِ ا الصَّ

منَنَّ  ُْ َوَلُرَمكب ِذيَن ِمْن َقمْبلِِه  اْسَتْدَلَف الَّ

 ُْ َلنَُّه ُْ َوَلُرَبمدب ُ ِذي اْكَتََض َه ُُ الَّ ُْ ِدينَُه ُ َه

ُْ َأْمنامما َيْعُبممُدوَننِه ََل  ِمممْن َ ْعممِد َخممْوفِِه

 َِ ُكوَن ِِّب َشْرئاا َوَمْن َكَفمَر َ ْعمَد َذلِم ُيرْشِ

ُُ اْلَفاِسُقونَ  َِ ُي  .(1) ﴾َفُأوَلِئ

 

الروم َل عذك للتمر  امام اَّلل وَل عمذك للمستضمعفني إذا مل 

 رجوا ِقوقهُ طلبا الروم نحن يف معرك  مصري و معرك   مني 

اِق والباطَ فالشعب الرمنه أعطاه اَّلل ممن اإلْيمَ ن واِكمم  

ِمَ كايم  اإلْيمَ ن كلمه يف  والشتاع  والةبات والص  ما أّيله

 وجه الكفر كله.

غام ضمممروقائممد ثوكتنمما اْلباككمم  اِكممرُ اهمم م والبطممَ ال

  :د/ عبداْللِ  دك الدين اِوثه جاد يف كَلمه عندما قالسمرال

 ي   لًازون لةيشلر ت اليسكزنت يف أمل م اججه »   

 مع اليدو االسازا  يل  ثحللحنل الحت مةيحنل ذلك و إن  نل

ال مل مةينل ذلك و حيز نل ال مل  ح جه ل ه  نالء ماج 

                                                 
 55النوك .1
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ذلك و ي   لًازن    ا  كا جد و كاا صادا يف 

 «أمل وق  قحلإ منل  زب ا  أو شيبنل اليةسب نت 

فهذا الشعب اْلباكك مكتوب له اَلنتصاك مكتوب لمه الغلبم  

أما آن اموان للشعوب العر رم  ان تصمحوا ؛ ولو كره الكافرون

وتر  من ستن اويامهما وتعمود للقمرآن وتسمتنر  من غفلتها

 العقَ الذي ويبها اَّلل تعاَل ويه تشايد يمذه اِقرقم  يف نقمَ 

يف و مل يكن لرحدث شمرالسفاكة اممريكر  اَل مدين  القد  ال

ذلِ لوَل تآمر  عض حكوممات المدول العر رم  وعمَل كأسمها 

 شمر اْلباالنظام السعودي واإلماكايت  تريم  الصمت و تواطئه 

  الفلسطرنر  والتطبرم  اْلدمزي والواضمح ضمريف التآمر عَل الق

فا ن سل ن الروم يقول يف حواك مم  جملم   اإلرسائريلم  الكران 

ائرَ متلِ اقتصادا كبمرا سمرإ"إن  »:اممريكر  "ذي اتَلنترِ"

مقاكن   حتمها ويذا اَلقتصاد متنامو و الطب  يناك الكةر ممن 

. وقمال إذا كمان ينماك "ائرَسممرنتقاسممها مم  إاْلصالح الته 

ائرَ ودول سممركون يناك الكةر من اْلصمالح  مني إسمرسَلمو 

 «وامكدن صمرجملس التعاون اْللرتهو ودول مةَ م

أما آن للشعوب العر ر   عد أن سقطت امقنع  عمن العديمد 

من الوجوه الكاِ  والض ئر اْلرته والقلموب اْلتعفنم  وههمرت 

لعديد من حكام العرب الذين  اعوا وفرطوا يف الدين و حقرق  ا

امك  والعر  واْلقدسات وهتافتوا عَل مسمأل  التطبرم  مم  
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العممدو الصممهروين جيممب عممَل شممعوب الممدول العر رمم  والعممامل 

اَلسَلمه أن تعزر من مشماككتها وجتنمد أ نائهما لقتمال العمدو 

إَل  ائريل دفاعا عن القد  وكاممَ فلسمطني ممن البحمرسمراإل

 ممريكمااَّلل اك  اْلموت » خ هبذا الشعاكصمرالنهر و تغضب وت

يف وجمه  «لإلسمَلم صممراللعن  عيل الرهمود الن ئرَإلرسااْلوت 

وجتعله انتفاض  عر ر  وإسَلمر  عاكم  هتز   الظاْلني واْلستك ين

كران الظلُ وتزلزل عرو  الطغاة الظماْلني واِكمام اْلمانعني 

انفسمهُ وضم ئريُ وشمعوهبُ وثمروات  واْلنبطحني من  اعوا

 لداهنُ ونصربهُ من العز وامنواك إَل امريكا والغمرب وممدوا 

ائرَ العدو اَلول وامك  لإلسمَلم سمريد اْلصافح  والسَلم إل

 وللعرب ولألمن يف اْلنطق .

ني واإلعَلمرني  أن يوحدوا اقَلمهُ سمراسمرأما آن اموان لل

مقدسات اْلسملمني والتصمدي وأصواهتُ للدفاع عن القد  و

 هذا اْلطر الذي ددق  أمتنا العر ر  واإلسَلمر .

فلتصحوا وتفرقوا من غفلتكُ قبَ فوات اموان وتكونوا من 

 :ين من قال اَّلل عنهُسمراْلا

ُْ  ِاْمَْخسمريَن َأْعمَ َلا   »  َْ ُننَببُئُك َْ َي ُق

نْ  ََراِة الدُّ ِْ ُْ يِف ا ََّ َسْعُرُه ِذيَن َض ُْ الَّ َرا َوُي
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ُْ ُدِْسنُوَن ُصنْعاا  ُ  .(1) ﴾َدَْسُبوَن َأهنَّ

الروم امعدا، اْلَت صني  نا لرمَ هنماك يتوحمدون يف اِمرب 

علرنا  مالرغُ ممن اخمتَلف عقائمديُ ومشماكهبُ وتوجهماهتُ 

   لكنهُ يتفقون عَل عداوتنا وحر ناسمراسمرال

ْلما  جيب علرنا أن نكون يقظني وحذكين ومستعدين وواعرني

نكون لقم  سائغ  وفريس  سهله  لكرَلداك حولنا من مؤامرات 

 لألعدا،.

ه المذي صممروجيب علرنا حسن الظن  اَّلل والةق   عطائمه ون

 ضمنه ْلن توكَ علره

كون اِمق سمروأن نكون صا رين ثا تني دائ  يف طريق اِق 

 معنا مه  واجهتنا الصعو ات واهموم واْلشاكَ.

 
  

  َُّهلُِمموا َوإِن ُْ ُ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن  َِأهنَّ ُأِذَن لِلَّ

ُْ َلَقِديرٌ  ِي  .(2) ﴾اَّللََّ َعََل َنرْصِ
 

 

                                                 
 .103الكهف: .1

 .39اِتر: .2
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 اسرتاتيجية املواجهة  

حه من خَلل الكَلم السما ق انما اإلعمَلم لمه ضمرما اكيد تو

 دوك كبر يف حتديد توجهات الرأي العام يف عر  جماَلت اِرماة

ويو سَل  َل يقَ امهر  عن سَل  اجلبهات من معرك  اإلعَلم 

كَ مكان وعمَل  ساح  اْلعرك  فقط  َ تستهدفنا يف ستهدفَل ت

 ة وفرد. سمرمستوى كَ ا

وإَل  ومن ينا اكيد انا اوجه كسال  إَل ا نما، الشمعب الرمنمه

 وائمم  اْلسماجدالعلم ،  شعوب امتنما اإلسمَلمر  والعر رم  إَل

واْلَتعممني  واإلعَلمرممني واْلدكسمممنيني واْلةقفممني سممراسمروال

العامم  ممن ا نما، شمعبنا  اطبم  دول العمامل واَلالقادكين عَل خم

عَل استددام شبكات  اإلسَلمر  القادكينالرمنه وامتنا العر ر  

 اَلنَتنت 

أن  غرموك عمَل وطنمه ودينمه وعرو تمه نحتا  الروم من كمَ

يعرف انه الروم يف مكان اْلسئولر  والتكلرف الذي يوجب علرمه 

وجيعَ من نفسه جبه   ان يسدر عر  امكانراته للدفاع عن وطنه

إلفشال خمططماهتُ اإلجرامرم  وأدواهتمُ اإلعَلمرم  التضملرلر  

اْلنما ر واْلمداك   ممن خمَلل  اْلبرة   استطاعتنا التصدي همُ
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ومواقم  التواصمَ  الداخلر  واْلاكجرم  واجلامعات والصحف

اإللكَتوين وشبكات اَلنَتنت الته اصبحت الرموم يف متنماول 

أو  رنما أن نعمرف إن جتايلنما لإلعمَلمكجمال ونسما، عل اجلمر 

 دطرة واسالربه اْلبرة  َل يعنه أننا سنكون يف مأمن ممن  اجلهَ

إذا مل نتقن استددام الوسائَ اإلعَلمر  اِديةم   إننا  َ تأثراهتا

 فنحن يف مأرق وتّلف كبر 

مرئر   مدتلف اللغات قمادكة  وسائَ إعَلم إَل نحتا  الروم

وشممعوب امتنمما العر رمم   عب الرمنممهعممَل ايصممال كسممال  الشمم

 يف يذا العامل كَ إنسان ينبض قلبه  اإلنسانر  واإلسَلمر  اَل

 القممرآينالفكممر  شمممرنحتمما  الرمموم أعَلمممني يتحركممون لن 

الذي دمَ شمعاك النما  صمنفني:  اإلنساين اْلحمدي أمصرَ

  «إما أخ لِ يف الدين أو نظر لِ يف اْللق»

 واْلناطقرم  إعمَلمرد عمن الطائفرم  نحتا  الروم إَل إعَلم  ع

يصَ اَل قلوب النا  قبَ آذاهنمُ ممن أجمَ  مث كو  التمآرك 

 والتمآخه واْلمودة والرْحم  وإعمادة اللحمم  م نائمه والتسامح

والَتوي  لكَ ما من شأنه توحرمد اممم  ويرفم  ممن مسمتوايا 

الدينه والعلمه والعميل واَلخَلقه واَلقتصادي والعسمكري 

العمماْله  اَلسممتكباكالمموعه يف حتركممات قمموى و سمممهاسمروال

 . تمر  الوسائَ اْلتاح  ومواجهته
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ل  سممروجيب عَل وسائَ اإلعَلم وائم  اْلسماجد كموهنُ الو

شحذ اهمُ واْلساكع  واْلبادكة إَل دعوة  اَلكةر تأثر يف اْلتتم 

ا نا، الشعب الرمنه والشعوب العر ر  واإلسَلمر  إَل العودة إَل 

اْلحممدي اَلصممرَ  القمرآينق ديننما اإلسمَلمه مبماد  واخمَل

 والدعوة اَل التكاتف والتآرك وتعزيز اللحم  الدينرم  والوطنرم 

ودعموة  ونبذ اْلَلفات والتعصب القمبيل واْلمذيبه واْلنماطقه

 سممهوكة تناضممر  واْلنظ ت اْلدنر   سمراسمرعر  اَلحزاب ال

قموى  مواجهم لركون اجلمر  يداا واحمدة يف   ضمرخَلفاهتُ اْلا

 .الضَلل واَلستكباك العاْله
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