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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب 

القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 
  دية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم .األب

  الجماعية: ظاهرة الهجرةبحث عن 
  مسؤوليات المهاجرين ورسائل للحكومات االسالمية والغربية

  تعاىل : اهللا يقول
 ْا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا َهلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرميٌ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َآَوو١  

 لإلنسـانوهـو الـذي يصـل  ،اوالً تعـب وال مشـقة وال مكابـدة نصـب  بال لإلنسان يأيتالرزق الكرمي هو ذلك الرزق الذي 
قــد يكــون مــع منــة مــن الصــديق او رب  هعوبــا عليــه لكنــمتاالنســان اذ قــد ال يكــون الــرزق الــذي حيصــل عليــه ، ثانيــاً ة نّــبــدون مِ 

  . العمل او غريمها 
  . الكرمي من كل شئ ماحوى كل فضائله  بل ان للرزق الكرمي معىن اوسع من ذلك كله وذلك الن

فـالرزق الكـرمي هـو وعليـه:  ،ومكـارم االخـالق اسـناحملفضـائل و الفالكرمي من االشـخاص : هـو مـاحوى واحتـوى علـى كـل 
  . رائع من كل اجلهات لاملتكامل احلسن املتميز ا الكامل

  مث ان الرزق لعله اعم من املادي واملعنوي فيشمل : العلم، والروحانيات وغريها ايضاً.
  وقد وعد اهللا تعاىل املغفرة والرزق الكرمي للمؤمنني املهاجرين اجملاهدين يف سبيل اهللا تعاىل.

  .ريخ نظري هلا اث يف التدان حي ندراليت  االخرية ظاهرة اهلجرة لحو اهللا تعاىل  بإذن سيدوروحديثنا اليوم 
اىل الــبالد الغربيــة قــد جتــاوزت احلــدود  ال افريقيــا وغريهــامشــو كــالعراق وســوريا   اإلســالميةهــذه اهلجــرة مــن الــبالد ذلــك ان 

  او ندر ذلك.  هلا مثيالً  مل يسجل التاريخهجرة مجاعية  املعهودة حىت اضحت
جـرة اهل وعلى أي حال فان ،االوىليف احلرب العاملية  كانت  ة هجرة مجاعية سبقت هذه اهلجرة اجلماعيةولعل اعظم ظاهر 

اىل اســباب غــري انســانية  يف جمملهــا تعتــرب ظــاهرة غريبــة تعــود، حيــدث االن وبطــرق مفجعــة مهلكــة  كمــا النطــاق جــداً  واســعةال
  .وإقليميةلدول كربى  لسياسات عدوانية

م الـيت هـاجروا منهـا او لاملهـاجرين او  لألفـراد ام الشـر والشـقاء ؤدى ذلـك اىل اخلـري والصـالحهل م : نتساءلوهنا  بلـدا
  .ان شاء اهللا تعاىل  هذا ما سيتضح من مطاوي هذا البحث والبحوث القادمة؟ يت هاجروا اليها لل

   اىل فئات وجهات عديدة حامًال رسائل متعددة: يف هذا البحث وسيتوجه اخلطاب
  :  أقساماىل ن الكالم مقسما وسيكو 

   .وسوف نعمم احلديث للمهجرين قسراً ايضاً  بأنفسهمسيكون موجها اىل املهاجرين او الالجئني  :عض الخطابفب

                                                            

  ٧٤االنفال  -١
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  اهلجرة يف قرارة انفسهم . والذين يعشعش هاجسللذين تدغدغهم مشاعر اهلجرة  سيتوّجه وبعض اخلطاب
  . ة ومسؤوليتها اجتاه هذه الظاهرة النادرة والغريبةاىل احلكومات االسالمي موجه : وهناك خطاب
  .بشكل عامموجه اىل احلكومات الغربية  :وخطاب اخر 

 من تدغدغهم مشاعر الهجرة الخطاب الى  -١
ـاجروا  نقول لهم :  اال مـن اهلجـرة، اشـد االضـطرار ومل تكـن هنـاك مندوحـة وال منـاص اىل ذلـك اذا اضـطررمت ابـداً االال 

  ان حتفظوا اميانكم واميان اوالدكم واهليكم يف تلك البالد .. ذلكمع  وضمنتم
ففـــي ، اهلجـــرة الداخليــة التـــزال متيســرة للكثـــريين  ولعــل اكثـــر النــاس غـــري مضــطر للهجـــرة اىل الــبالد االخـــرى وذلــك الن 

يا ايضـــاً مـــن املمكـــن ويف ســـور  ،ككـــربالء املقدســـة والنجـــف االشـــرف وغريمهـــا   اآلمنـــةالعـــراق مـــثال هنـــاك الكثـــري مـــن املنـــاطق 
  للكثريين اهلجرة اىل الزينبية املقدسة او بعض املناطق اآلمنة االخرى.

ان املهـم   -وهـذا هـام جـداً  – بعـض املصـاعب واملشـاكل مـن سـكن مالئـم وغـريه لكـن تواجـه املهـاجرين داخليـاً نعم قد 
  أسرته اىل حد كبري.، و يف اهلجرة الداخلية وإميان أوالده  إميانهيضمن  اإلنسان حقاً هو ان

يـد امتنـان  عليـه ارمل يفعل ما جيعل للكفـو من كفار وغريهم  اآلخرينعطف  بلده ومل يستجدِ و  وطنه باق يف اضافة اىل انه
شـئت تكـن نظـريه وأحسـن اىل مـن  (احتج اىل من شـئت تكـن أسـريه واسـتغن عمـن(:  ، وقد قال امري املؤمنني  وإحسان

    ٢))شئت تكن أمريه 
وخمطـط هلـا  –كنتيجة طبيعية   وهو يايت ، للهجرة مبيته وراء هذا التخطيط العاملي  اً أهدافهناك ه ، اضافة اىل ان هذا كل 
ــ -ايضــاً  ، وبعــض دول للمجــاميع االرهابيــة الــيت تقاتــل يف العــراق وســوريا والــيمن  مــن الــدول االقليميــة والغربيــة دعم املقــدملل

   الشمال االفريقي.
هـــو مـــن يتحمـــل والدة  ولون امريكيـــون كبـــار بـــان احلكومـــة االمريكيـــة والـــرئيس االمريكـــي بالـــذاتمســـؤ  حـــديثاً  وقـــد صـــرح
  .٣داعش االرهابية

  .خصوصاً  ٤جرةالعلماء حبرمة التعرب بعد اهل أفىتهذا وقد 
كاتــب الربيطانيــة يقــول الاالندبنــدنت  صــحيفةففــي  املهــاجرين باملســلمني مقيتــاً  ان هنــاك اســتهزاءاً ويضــاف اىل ذلــك كلــه 

  بلداننا ؟!! اىل تأتون: اذا كنتم ايها املسلمون ترونا كفارا فلماذا  خماطباً الالجئني )روبرت فيسكاملعروف (
، فكيــف ال يقبــل مبثــل هــذا الكــالم اجلــارح واالســتهزاء الصــارخ  واحلميــة الغــرية مشــاعرمســلم حيمــل  ان أي وهنــا نقــول :

    يقوم مبا جيعلهم يستهزؤون بنا؟
والعدالــة ولــذا يلجــأ الينــا املســلمون مــن  اإلنســانيةمتبجحــا : نعــم حنــن الغربيــون حنمــل الكثــري مــن  رت فيســكروبــ مث يقــول

                                                            

  ٤٢٠:  ص.....    املؤمنني أمري ن تكلم كلمات تسع/  ٤٢٠/  ٢ ج/  اخلصال - ٢
اوديرنو الذي اقر بان الواليات املتحدة تتحمل املسؤولية عن ظهور تنظيم  راي مريكي اجلنرالومنهم رئيس اركان اجليش اال - ٣

  داعش يف العراق.
  ولذلك معنيان وسيأيت حبث ذلك الحقاً باذن اهللا تعاىل. - ٤
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  الشرق !!
  . باحلكومات العميلة للغرب واليت شوهت صورة االسالم الناصع  فقط نفسه وليس باإلسالم اً تعريض وكالمه حيمل

ان يصـون اميانـه وديـن  مبقـدورهلـيس كـل انسـان اذ اىل الغـرب  جرةيتهدد العوائـل املسـلمة املهـا خطر حقيقي ايضاً  هناكو 
  يفشلون يف هذا االمتحان فشًال ذريعاً. –وان مل يكن االكثر  –ومن يتعلق به بل ان الكثريين  وأحفاده أوالده

  موجة تنصير للمهاجرين
:  القنـوات الشـهريةبعـض  رتـهذكفحسـب تقريـر  للمسـيحية ، والتحـول رهناك موجة من التنّصـوحسب بعض التقارير فان 

   "..  أفواجابدأ املهاجرين يدخلون اىل املسيحية " 
  القس مارتينز وتنصير المآت

يف  احلضــور: (كــان معــدل  االجنيليــة يف حــي مــن احيــاء بــرلني كنيســة تــرينييتوالــذي يشــرف علــى   يقــول القــس ( مــارتينز)و 
كلهــم و  ، ! خــالل عــامني فقــط شــخص ٦٠٠االن يصــل اىل  العــدد لكــن، اً خصــش ١٥٠ الــيت يشــرف عليهــا حــوايل الكنيســة

  الالجئني واملهاجرين )  من
ـااملسـيحية  عنيف دورات تثقيفية  بإدخاهلمبتعميد املسلمني وسكب املاء على رؤوسهم كما يقوم هذا القس  ويقوم  وآدا
  .ـ بزعمه ـ أسس اإلسالم  طوال هذه الدورات -وينقض  تستمر ثالثة اشهر وطقوسها
  اإلسالم ؟  ائعه الشريرة؟ هل ستنفصل عنصنو الشيطان  هل ستنفصل عنخالل التعميد :  للمسلمنييقول انه  بل

  ! القس قائًال (باسم االب واالبن وروح القدس) هدمِّ مث يع !! أتعهدله : نعم  املستسلم فيقول املسلم
 وأصـــبح علـــى يـــد هـــذا القـــس )مـــارتن( امســـه اىل غـــّري  إيـــرانمـــن  الجـــئ وهـــو )علـــي زنـــويب حممـــد( وكـــان احـــدهم يســـمى

  !!مسيحيا
ــاجر نقــول لمــن يريــد الهجــرة ::  وتأسيســاً علــى ذلــك كلــه  منطقتــك او واستشــر الفضــالء مــن رجــال الــدين يف !ال 

  .وراجع مرجع تقليدك قبل ان تقدم على خطوة مصريية كهذه  حملتك
 الى المهجرين والمهاجرين  خطابنا -٢

  : هلم ثالث رسائل  وهنا نوجه ،تلك البالد بالفعل  ن يفو وهم املسلمون املوجود
  : كونوا مثاليين  -أ
 لألخــالقكونــوا مثــاال   ،اآلخــرين أمــام وجــوه بالدكــم ووطــنكم وعشــائركمضــوا بيّ  بــل نقــول: منــوذجينيوأكونــوا مثــاليني   ـــ أ

وخدمـة  للنزاهـة واالسـتقامة ، ومثـال للمحبـة للجـد واهلمـة والنشـاط والعزميـة ، ومثـاالً  ومثـاالً  ،والتقـوى  للورع ، ومثاالً احملمدية 
   . الناس

ال حبيـث  لإلسـالمسـاميا  العـامل الغـريب أمنوذجـاً  تدعوا الناس اىل اإلسـالم بـأخالقكم السـامية حـىت يـرى مـنكمان وعليكم 
والتونســي واملغــريب او  او االيــراين و االفغــاين او اجلزائــري واملصــري املهــاجر املســلم  العراقــي او الســوري يــرى اهــايل تلــك الــبالد
 بأفضـــلالتحلـــي علـــيكم جيـــب بـــل علـــى تلـــك الـــدول وضـــيفا ثقـــيال اذا صـــح التعبـــري ،  عالـــةً  هماو غـــري  اليمـــين او الباكســـتاين

  . ، والعشائريةواإلنسانيةالدينية االخالق 
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  كونوا دعاة رساليين -ب
ـــ مشــحونا مــنكم يتطلــب ان يكــون املهــاجر  مــراألوهــذا  ، اإلســالميةرســاليني ورســال لــدينكم وبلــدانكم  كونــوا دعــاةً   ب ـ

تلـك الـبالد الـذين مل  اهـايل مـن اآلخـريناىل  البيت  أهل وأخالقبالعلم واملعرفة حىت يتمكن من ترمجة رساالت اهللا تعاىل 
كمــا .  ضــةواحلكومــات االســتبدادية البغي املقيتــة اإلرهابيــةاال الصــورة الــيت شــوهتها التنظيمــات  اإلســالممــن ومل يســمعوا  يــروا

ادُْع ِإَىل َســـِبيِل َربِّـــَك بِاحلِْْكَمـــِة  باحلكمـــة واملوعظـــة احلســـنة كمـــا وصـــانا اهللا تعـــاىل يف كتابـــه الكـــرمي  ان تكـــون الـــدعوةجيـــب 
 َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ 

٥  
  بادروا بالدفاع عن اوطانكم لحظة الوصول –ج 
ك الظلـم والطغيـان يـبعين رأيـتوصولك اىل تلـك الـبالد ، فانـك بالدفاع عن وطنك من حلظة  -ايها املهاجر  - أابد ج ـ

 نغمسلك ان تنسى كل ذلك وتـفال ينبغي  مما تشيب له الولدان وقطع الرؤوس واالرهاب االسود وهتك االعراض وغري ذلك
مـن تـرك  –لـل منهـا حـىت احمل –اذ كيـف ينشـغل بـاللهو واللعـب حـىت احملللـة  بـل ،امللذات واملالهـي احملرمـة اهللا ببعض  ال مسح

  .كون كذلكك اخي املسلم ان تحاشا ؟! أهاليه بني انياب الذئاب الضارية
سنشـري  كمـا  علـى صـفحات التـأريخ النبيلـة واالنسـانية روا اروع املواقـفسطّ  الذين هاجرينمن امل حسنة ولك قدوات .هذا

  بعد قليل .الحد النماذج املشرقة 
وعــرب االعــالم  وســائل مــن خــالل وعــن العبــاد والــبالد وذلــك الســالم واملســلمنيا كثــرية للــدفاع عــن  اهنــاك طرقــهــذا وان 

  .مظاهرات سلمية او غري ذلك وقيادة  ضاغطةالوبيات لصناعة ل وبواسطةاملنظمات احلقوقية 
  من التاريخ  أمنوذجان مشرقان

، واالخــر مــن التــاريخ البعيــد ، قريــب ريخ الااحــدمها مــن التـ: مشـرقني مــن التــاريخ  أمنوذجنياخوتنــا املهــاجرين بــ كروهنـا نــذّ 
وسـيايت  اهللا الغالـب علـي بـن ايب طالـب  ألسـداالخ االكرب  فمن التاريخ البعيد : جعفر بن أيب طالب (رضوان اهللا عليه )

  .ان شاء اهللا تعاىل احملاضرة الالحقة احلديث عنه يف 
  ! رئيس وزراء تايلند مهاجر شيعي

والـذي هـاجر مـن قـم  ٦م )١٦٥٧م ـ ١٥٤٣الشـيخ امحـد القمـي (  ثـر النمـاذج اشـراقاً هـوفـان اك ريخ القريبااما من التو 
يف اخالقـه  عـادي يف ظـاهره لكنـه كـان مثاليـا نوهـو رجـل ديـ واسـتوطن يف بـانكوك م ) ١٥٨٢(  يف سـنة ٧املقدسة اىل تايلند

تـويف ودفـن  مونـه وقـدظويعاك يقدسـونه ان النـاس هنـ اىل درجـةوقد غري وضع البالد من خالل ذلـك  وعلمه وخربويته وسلوكه
مـع انـه رجـل ديـن  مـذاهبهم بـل والبوذيـون ايضـاً يـزورون مرقـدهختلـف املسـلمون مبعلـى مرقـده مسـجدا وال زال  فبنـوا هنالك ،

يــتم تنصــيبهم يقومــون بزيــارة دما عنــتايلنــد اىل يومنــا هــذا  وزراءان كمــا عشــري ،   شــيعي وقــد كتــب علــى قــربه انــه امــامي اثنــا
                                                            

  ١٢٥ -سورة النحل  - ٥
  سنة! ١١٤أي انه عّمر  - ٦
ا حسب ا - ٧ %  ١٠مليون نسمه، منهم  ٦٥م يصل اىل ٢٠٠٤قبل  حصاء ماوهي بلد اكثر نفوسها من البوذيني عدد سكا

 مليون نسمة (حسب ويكيبيديا)، وكانت تايلند سابقاً تسمى سيام. ٦٦مسلمني ، واالن يزيد على 
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م بوذيون وليسوا مسلمني   دهمرق   .واصبح ذلك طقسا وطنيا عندهم مع ا
لكنـه حتـول اىل رمـز وطـين خلدماتـه اجلليلـة ومواقفـه الرائعـة حبيـث اعطـى صـورة  اً عاديـ اً الشـيخ امحـد القمـي مهـاجر لقد كان 

  .فاصبح قدوة لالخرين من شىت امللل والطوائف  واخالقه وعلمه وعملهمشرقة عن دينه واميانه 
 ّني ُعـ كمـا متتـع بعالقـات طيبـة مـع االهـايل حـىت  ابدى كفـاءة اداريـة عاليـةقد اىل تايلند  بعد وصوله الشيخ امحد ولقد كان

فاشــتهر بكفاءتــه ، وخفــف عــن النــاس  علــى البضــائع املســتوردة )الضــرائب( املكــوس رئيســا للجمــارك فاحســن التصــرف وقلــل
  .رئيسا للوزراء فاحسن وافاد واجاد وابدع فاعرتف الكل بشخصيته الرائعة بعد ذلك  نه امللكونزاهته فعيّ 

لبيـة االغ تذا يتحـول يف فـرتة اىل رئـيس للـوزراء يف تايلنـد اىل بلـد غريـب من مدينة قم هاجر شيعيٍ  دينٍ  رجلَ  أنّ الالفت و 
  .  مث يتحول اىل رمز وطين للبالد البوذية

   بعض املؤرخني : ما يقولهونذكر هنا نص 
النقــوش االســالمية ويعتــرب مــزارا حيرتمــه مجيــع  بأمجــلن يّــد عليــه مســجد زُ يّ ُشــ ((...للشــيخ القمــي الــذي هــاجر مــن قــم قــربٌ  

كمــا يقــوم السياســيون عنــد   ،املســلمني بشــىت طــوائفهم ومــذاهبهم وحيرتمــه البوذيــون ايضــا حيــث يقصــدونه برجــاء حتقيــق امــاهلم
   .تنصيبهم بزيارة هلذا القرب

على مكانة القمي يف الثقافة التايلندية ، حيث كتب على احلجـر الـذي وضـع  ما يدلزائر للمسجد على القرب ويشاهد ال
  :  ما يليزية والتايلندية على القرب باللغة االنكلي

املولـــود يف  يف زمـــن الشـــاه نارســـون املولـــود يف حملـــة بـــايني يف مدينـــة قـــم يوديـــاآالشـــيخ امحـــد رئـــيس وزراء دولـــة تايلنـــد يف "
  )) "م شيعي اثناعشري١٥٤٣

عكــس مــن  اال ان يقــف وقفــة اجــالل واحــرتام لشخصــه وجهــوده الــيت يســعه ان مــن يالحــظ حيــاة هــذا الرجــل املهــاجر ال
   احملسنني . جزاه اهللا خري جزاء فخالهلا صورة مشرقة عن الدين واملذهب 

 يــنغمس يف تــراه ، بــلبــالده ألجــلالعمــل  لبإمهــا يكتفــي اللكــن ممــا يؤســف لــه ان بعــض املهــاجرين منــا اىل تلــك البلــدان 
 هجـذور عـن و  ووطنـهويعكـس صـورة سـيئة عـن بـالده  العابـث الالهـي تسكعاملهاجر امل مظهر حبيث يتحول اىلاحملرمات  بعض

  االسالمية . 
  الى الحكومات االسالمية  هالموجّ  الخطاب -٣

ئمـة املسـلمني مـن دون نـص مـن الســماء وال اي يـا ايهـا احلكـام يـامن جلســتم علـى كراسـ نقـول للحكومـات االسـالمية :
  !!امام العامل  ال ختجلونا انتخاب من الناس: ال ختذلوا شعوبكم و اهاليكم وال تشمتوا بنا االعداء و

تســتوعبون الالجئــني واملهــاجرين وهــم  لمــاذا الفيف االرض وغــري ذلــك  نعمــة وفــرية مــن نفــط ومــاء وســعة ان يف بلــدانكم
  ! بل والكثري منهم اخوانكم يف الِعرق او يف القومية ايضاً يف الدين؟  إخوانكم

بـدل ان يـذهبوا اىل املانيــا او  بـل واكثـر واكثـر واكثـرمليـون الجـئ  مـثالً  أو مصـر او ايـران بـالد اخللـيجتسـتوعب فلمـاذا ال 
  ؟ بريطانيا او فرنسا 

 اسالمية -انسانية تقومون خبطوة  اذا المل، سعودية فحسب الالبلدان االسالمية وليس  حكومات ميعواخلطاب موجه جل
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يف امــم  ألنفســكم، وبــذلك ترحبــون ايضــاً مكانــة ومسعــة  ت واحلــروبامــاالز  لــدىالســالم وتعاليمــه الســامية تعكــس انســانية ا
   ! العامل

للتهــرب عــن  اقــد يشــكلون عبــأ علــى االقتصــاد لكــن هــذا لــيس مــربر  الجئــنيالان قــد يتهــرب بعضــهم مــن ذلــك بــدعوى 
 عشـــرات الـــدول تصـــرف عـــدداً مـــن هـــذهان  اضـــافة، ذو القـــوة املتـــني ان اهللا هـــو الـــرزاق ، و عـــاتقكم الكـــربى الـــيت ب يةاملســـؤول
  !!  ٨احلروب ونشر الفوضى يف بلدان اخرىشن  من اجل من الدوالرات املليارات

م يـــربر التهـــرب مـــن مـــد يـــد العـــون إلخـــوانكم ا بشـــكل او آخـــر فهـــل ذلـــك ني حاليـــاً طولنفـــرض انكـــم مضـــغو  لـــذين اجلـــأ
  ؟احلروب اىل اهلرب واللجوء

م املهاجرين من املوصـل وصـالح الـدين الكرام النجف وكربالء والكاظمية والزينبية يلاقام به اه ما ان  من استيعاب اخوا
يـث اهـايل هـذه املـدن املقدسـة حنبيـل قـام بـه  تأرخيي وموقف ظيمعشرف  وغريها يعّد مثًال حيتذى به ، وذلك سوريا مناطقو 

ايـران  وليسـت امكانـات دولـة كالسـعودية او بسيطة ال تصل ابـداً اىل شعبية وبإمكانياتيقرب من مليون مهاجر  ما استوعبوا
  .دول اخلليج  سائر او 

  الى الحكومات الغربية  الموّجه الخطاب -٤
ـــا  ســـاعدة الالجئـــني حـــىت ان املانيـــا مـــثال تقـــولمبو  اإلنســـانيةبشـــعار تتـــبجح احلكومـــات الغربيـــة  مليـــارات  ٦ خصصـــتا

  م)  ٢٠١٥جئني من سوريا والعراق وغريمها يف هذا املوجة االخرية من النزوح (لال
  نقول لهم : 

وسائر بالد العامل ، اوقفوا بيع االسلحة بعشرات املليارات من الدوالرات اىل بالدنـا السالح اىل بلداننا  تصدير اوقفوا -أ
 جـريو  ٩بـل ومئـات االلـوف االلـوف لقتـل عشـرات السـبب املباشـر الـيت كانـت هـي لحة، هذه االسـ واىل كافة اطراف النزاع

    ىن عن مساعداتكم لالجئني!غاملاليني! وبعد ذلك حنن يف 
ابســط  مــنلــيس أ، وغــري ذلــك  اتاملســاعدتقــدمي و  باإلنســانيةفــال تتبجحــوا  ) فقــط!العدالــةبعــض (مــنكم اال  ال نريــدحنـن 
مجاعــات ترعــى االرهــاب وتفتــك  حتتضــن ال تعقــدوا مــؤمترات ونــدواتان و  ؟ عنــا واســلحتكم كمالعدالــة ان تكفــوا شــر  مظــاهر
الينـا حـىت اصـبحت  ممـن شـىت بلـدانك همحبجة احلرية وحقوق االنسان  وتسلموهم االسلحة واالعتدة وتسهلوا عبـور  باألبرياء

   ؟من شىت اجلنسيات والقوميات  لإلرهابينيبلداننا بؤرة 
هلــم  النــاس هنــاكالكثــري مــن  بنوايــا الشــعوب الغربيــة مبــا هــي شــعوب ومبــا هــم اشــخاص اذ انال نشــكك  اننــا ومــن الواضــح

م فا ،وطيبة اجتاه الالجئني ةنوايا حسن    فنقول لهم : ،خلطاب موجه اىل حكوما
 ت، أليسـ ةوالقتلـ نيلإلرهـابيالسالح للعامل وللحكومات اجلائرة الظاملة وال  ال تصدروافقط !  العدالةببعض نطالبكم اننا 

تسـتخدمها السـعودية  االسـلحة الـيت تليسـأم ؟ جيش النصرة هي مـن مصـانعكم وشـركاتكو  داعش االسلحة اليت يستخدمها

                                                            

  مثل عاصفة احلزم. - ٨
 طوال العقدين االخريين. - ٩
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 !وحقوق االنسان  باإلنسانيةهذه الدول  مث كيف تتبجج ١٠ املانيا وفرنسا وبريطانيامن امريكا و لضرب اليمن خرجت 
 : وحـق البشـرية مجعـاء على فداحة اجرام احلكومات والشركات الغربيـة يف حـق االنسـان والتقرير التايل املوثق اعظم شاهد

ا مـن االسـلحة خـالل الفـرتة مـن دمتكنـت روسـا مـن زيـا ( % مقارنـة بـالفرتة ٣٧م بنسـبة  ٢٠١٤م  ـ ٢٠١٠ة حجـم صـادرا
 وقــد اشــارت دراســة التقليديــة ، ر لألســلحةم حمافظــة علــى املركــز الثــاين يف التصــنيف العــاملي كــأكرب مصــدّ  ٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٥

)SIPRI (دولة يف العامل !!...)  ٥٦لنحو  أسلحةاىل ان روسيا باعت  ١١  
ــا مــن االســلحة املركــز اال... ( : ثــم يقــول ول بقــي مــن نصــيب الواليــات املتحــدة االمريكيــة الــيت رفعــت مــن حجــم مبيعا

% مــن مبيعــات االســلحة عامليــا ،  ٣١دة علــى %  وســيطرت الواليــات املتحــ٢٣) بنســبة  م ٢٠١٤ـ  ٢٠١٠(لفــرتة مــن 
  دولة !!)  ٩٤حيث باعت اسلحتها لنحو 

ا مـن االسـلحة  عنهافيقول التقرير  أملانيااما  : (هـذا وجـاءت املانيـا بـاملركز الرابـع بعـد الصـني نتيجـة لرتاجـع حجـم صـادرا
توريـد االسـلحة يف عـام علـى عـدة طلبيـات ضـخمة ل%  اال ان الدراسة لفتـت اىل ان املانيـا حـازت  ٣٤للفرتة املذكورة بنسبة 

مليــارات  بتخصــيص عــدة ) وبعــد ذلــك جنــد االعالمــي العــاملي واالملــاين يقــيم الــدنيا وال تقعــدها الن املانيــا قامــتم .. ٢٠١٤
   ة الالجئني !!ددوالرات ملساعال من

مــن حجــم جتــارة االســلحة يف  % ٧٤و يقــول التقريــر ( وبــذلك ســيطرت امريكــا وروســيا والصــني واملانيــا وفرنســا علــى حنــ
  ....) % من هذه التجارة٥٨يف حني سيطرت الواليات املتحدة وروسيا على  العامل

ــــا ال تعــــارض والغريــــب   معارضــــة انتشــــار االســــلحة الفتاكــــة بــــأدىنان هــــذه الــــدول تتشــــدد حبظــــر االســــلحة النوويــــة اال ا
   ! ا هي اليت تسارع لبيعها اىل خمتلف دول العامل، بل جتد اواليت تنتشر بكل ربوع العامل والتقليدية

  بالسيف و كيف ينتِصر به؟ لماذا يظهر االمام المنتظر 
وهـذا هـو  هر بالسـيف كمـا هـو واضـحظعندما يظهـر فانـه سـي  املنتظر مفاخر االسالم ان االمام املهدي اعظم منان 

يظهر عرب االجابة على السؤال التايل وهو انـه كيـف  وهو ما هدوية،يف الرسالة احملمدية العلوية امل سّر العظمة وعمق االنسانية
  ؟  وغريها املتقدمة والليزرية الصاروخيةو  النووية والذرية مع وجود هذه االسلحة ميكن االنتصار
  باختصار :كل واحد حمتمل ، و   هناك وجهان الجواب :

جمـرمهم وبـريئهم .. امـا السـيف فهـو  جزافـاً  ال يقتـل النـاسإن اإلمام بقدرة غيبية جيمد مفعول األسـلحة املتطـورة حـىت  )١
ا هـاالمـور اىل موازين  اإلمـامع رِجـوبـذلك يُ .. املعتـدي بنفسـه حـني يشـهر سـيفه للقتـال الظـامل املقاتل اال به عادل وال يقتل

 االنسانية العادلة .
ومثالـه  احلديثـة، عمـل أجهـزة العـدو بـذلك فيبطـلمتفوق على ما بأيدي الناس مـن علـوم  علمي بتطور يأيتان االمام ) ٢

                                                            

وفرنسا  ، ،وحتل املانيا رابعاً  الصني ثالثاً  تأيتنية ، مث روسيا باملرتبة الثا تأيتيف العامل هو امريكا مث  لألسلحةاول َمصدِّر  - ١٠
  . خامساً 

  مليار دوالر! ١٥ –حسب بوتني نفسه  –وجتاوز الرقم االمجايل للمبيعات  - ١١
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 .او غري ذلك  الرادارات االجهزة اليت تقوم بالتشويش على الربامج احلاسوبية املتطورة او ولفايروسات االلكرتونية ا املعاصر:
 مفــاخر اعظــم انســاين رائــع ومفخــرة مــن ، فانــه جتســيد إلنســانية االســالم وهــو منطلــقوســواء كــان هــذا االحتمــال او ذلــك

  كي ال تصيب نريان احلروب االبرياء من شيوخ ونساء واطفال ومدنيني.االسالم  
  كفوا عن حماية المستبدين  –ب 

  نقول للحكومات الغربية :و 
م سياســـياً  وغريهـــا ! ألســـتم انـــتم الـــذين كفـــوا عـــن محايـــة املســـتبدين والطغـــاة مـــن حكـــام البلـــدان املســـلمة ثانيـــًا:  تـــدعمو
ومـن  ؟وال زال ومـن ابقاهـا ؟ومـن دعمهـا ؟حكومـة ال سـعود -مـثًال  – فمـن اوجـد؟  سـالح والعتـادبشىت انـواع ال واقتصادياً 

    سائر الطغاة كالسادات والشاهني وصدام وغريهم. ؟ الستم انتم ؟ وهكذا ومن محاها والزال ؟والزال حهاسلَّ 
  ارفعوا اليد عن الدفاع االعمى عن اسرائيل –ج 
ا يف قلــــب بــــالد االســــالم والــــيت زرعتموهــــ بإســــرائيلهــــذه اجلرثومــــة املســــماة عــــن االعمــــى اليــــد عــــن الــــدفاع  ارفعــــوا :ثالثــــا
  .واملسلمني

ُــ يف كاليفورنيــا مــثًال او يف اطــراف واشــنطن او اطــراف لنــدن وبــاريس  زرع دولــة قســرا يف ربــوع بلــدانكمفهــل تتحملــون ان ت
  .  مثالً ادة الوطنية يام تعتربون ذلك انتهاكا للس وبون وبرلني وغريها؟

    .نساينإارفعو اليد عن هذا الكيان الغاصب والال لكم: نقول فمن منطلق العدل واإلنسانية
ان منظمـات حقوقيـة انسـانية اخـذت علـى عاتقهـا الضـغط املتصـاعد علـى احلكومـات الغربيـة المكـن يف خـالل عقـد  ولو

ء احلكومـات الغربيـة وانـدفاعها غـري العقالئـي يف او عقدين حتقيق هذه املطالب احلقة الثالثة او على االقل التخفيف من غلـوا
َوَأِعـدُّوا   جـل امسـه: وقـال ١٢ُمثَّ أَتْـبَـَع َسـَبًبا تصدير االسـلحة ويف محايـة املسـتبدين ويف الـدفاع عـن اسـرائيل ، قـال تعـاىل 

ــوٍَّة  اســتناداً إلطــالق االيــة الكرميــة او  – مــة عــن نصــر بعضــهم بعضــاً لَ ختــذيل الظَ  ومــن القــوة قــوةُ  ١٣َهلـُـْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن قـُ
  ها على االقل.كمال 

  ،احلمد هللا رب العاملني وآخر دعوانا ان 
  وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

  

                                                            

  ٨٩ -سورة الكهف  - ١٢
  ٦٠ -سورة االنفال  - ١٣
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