
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  {ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی} )�سورة البقرة (



الطبعة األولى
1440هـ / 2019

www.d-althagafhalqurania.com



3

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الله���م �سل على محمد وعل���ى اآل محمد وبارك على 
محم���د وعل���ى اآل محمد كما �سليت عل���ى اإبراهيم وعلى 
اآل اإبراهي���م اإنك حميد مجيد وار�ض اللهم عن اأ�سحاب 

نبيك الأخيار من المهاجرين والأن�سار. اأما بعد
نظ���راً للحرب ال�س���املة التي ي�س���نها اأعداء الإ�س���ام 
عل���ى بلدن���ا يم���ن الإيم���ان والحكم���ة بغر����ض احتال���ه 
وتركيع���ه واإذلل���ه ونه���ب خيراته والق�س���اء عل���ى اأبنائه 
والت���ي م���ن �س���منها: الح���رب القت�س���ادية بالح�س���ار، 
ث���م باإدخ���ال المواد الم�س���رة وبال���ذات منتج���ات اأمريكا 
واإ�س���رائيل اللذي���ن هما وجهان لعملة واحدة، وي�س���عيان 
بج���د اإل���ى الإ�س���رار بالأم���ة بكل و�س���يلة ممكن���ة لديهم، 
وللحذر من ذلك جمعنا عدة موا�سيع من درو�ض ال�سيد 
ح�سين )رضوان اهلل عليه(، وال�سيد عبدالملك )يحفظه اهلل( 
ح���ول اأهمية المقاطع���ة كجزء من الحمل���ة للدعوة اإلى 
مقاطع���ة المنتجات الأمريكية والإ�س���رائيلية، اآملين اأن 
نعطي هذه الق�س���ية اأهمية، وبال���ذات في هذه المرحلة 
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ونح���ن نخو����ض معه���م حرًب���ا �س���املة، وبع���د اأن ُك�س���فت 
 حقيقته���م وظه���رت نواياهم واأنهم كما ق���ال اهلل عنهم:
ْر���ضِ ِلُيْف�ِس��َد ِفِيَه��ا َوُيْهِلَك  {َواإَِذا َتَولَّ��ى �َسَع��ى ِف��ي الأَ

ُ َل ُيِحبُّ الَف�َساد} )البقرة 205(. �ْسَل َواللهّ اْلَحْرَث َوالنَّ

ضرورة أن حنمل العداوة ألمريكا وإسرائيل
يق��ول ال�سي��د ح�سي��ن ر�س��وان الل علي��ه ف��ي محا�سرة 

)يوم القد�ض العالمي(:
�س���بحانه  اهلل  ق���ال  عندم���ا  لليه���ود  الع���داء  "حال���ة 
ا���ِض َع��َداَوًة  �َس��دَّ النَّ وتعال���ى ع���ن اليه���ود: {َلَتِج��َدنَّ اأَ
م��ن  �ْس��َرُكوا})المائدة:  اأَ َوالَِّذي��َن  اْلَيُه��وَد  اآَمُن��وا  ِللَِّذي��َن 
اآلي��ة82( يري���د من���ا اأن نرب���ي اأنف�س���نا، واأن نرب���ي اأولدن���ا 

عل���ى اأن يحمل���وا ع���داوة لأعداء اهلل لليهود والن�س���ارى، 
اأن يحملوا عداوة. العداوة في الإ�سام اإيجابية ومهمة، 
اإذا كنت تحمل عداء لأمريكا واإ�سرائيل، اإذا كان الزعماء 
يحمل���ون ع���داء، والم�س���لمون يحمل���ون ع���داء حقيقي���اً 
فاإنه���م �س���يعدون الع���دة ليكون���وا بم�س���توى المواجه���ة، 
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اأم���ا اإذا ل���م يكن هناك عداء حقيقي���اً فاإنهم لن يعدوا اأي 
�س���يء، ول���ن يك���ون لديهم اأي مان���ع م���ن اأن يتعاملوا مع 
اليهود والن�س���ارى على اأعلى م�س���توى، حت���ى اإلى درجة 
التفاقي���ات للدفاع الم�س���ترك، التفاقيات القت�س���ادية 

وغيرها؛ لأنه لي�ض هناك اأي عداء".

فلسطني هي املرتاس املتقدم لألمة
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه الل:

لنع���ي جيداً ف���ي هذا العال���م العربي والإ�س���امي اأن 
فل�س���طين هي المترا�ض المتق���دم والخندق الأول الذي 
كلما اهتمت به الأمة، وكلما نا�سرته الأمة، وكلما وقفت 

عنه الأمة؛ كلما تقل�ست الأخطار في بقية اأقطارها.
 لحظ���وا: ل���و اأن الع���رب اتجه���وا ب���كل جدي���ة وب���كل 
م�سوؤولية وبوعي وب�سكل �سحيح اإلى المنا�سرة لل�سعب 
الفل�سطيني ودعم موقفه ومواجهة الخطر الإ�سرائيلي 
العربي���ة  وال�س���احة  المي���دان  لحفظ���وا  ينبغ���ي  كم���ا 
والإ�سامية من الكثير من الموؤامرات، ولم ي�سل اإليها 
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�سر اإ�سرائيل وموؤامرات اإ�سرائيل واأمريكا، ولربما كانت 
قد م�سحت اإ�سرائيل اأ�سًا وانتهت.

 لك���ن ل���و افتر�س���نا اأن���ه بقي الن���زاع هناك وال�س���راع 
والمواجه���ة هن���اك ل���كان كل اأولئ���ك م�س���غولين هن���اك 
ولما تفرغوا لبقية الأقطار، لكن الأمة تركت فل�سطين 
فانتقل���ت الموؤام���رات لتغزوه���ا اإل���ى بلدانه���ا واأ�س���بحت 
هي بنف�س���ها �س���احة مفتوحة غير مح�س���نة ل بوعي ول 

بتعبئة ول باأي �سيء.
 فاأي�س���اً يتحتم على الجميع العداء الوا�س���ح ال�س���ريح 
المترجم اإلى مواقف هذه م�ساألة مهمة: اأن نترجم عداءنا 
لإ�س���رائيل اإل���ى مواق���ف عملية، لي�ض من ال�س���حيح اأبداً اأن 
ياأت���ي البع����ض ليق���ول كلنا يعادي اإ�س���رائيل ولك���ن يحافظ 
على حالة العداء في اأعماق نف�سه ل تترجم اإلى اأي موقف 

هذا عداء لي�ض له ايجابية لي�ض له اأهمية لي�ض له قيمة.
 ه���ذه الحال���ة ت�س���لح اأن تك���ون حالة فردية لإن�س���ان 
م�ست�س���عف ل يملك لنف�سه �س���راً ول نفعاً ول ي�ستطيع 
اأن يح���رك �س���اكناً ول يق���در عل���ى فع���ل �س���يء، اأم���ا اأم���ة 
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كبي���رة، واأمة عظيمة فا يجوز اأن يكون خياراً لأمة، بل 
و�س���ل البع�ض اإذا ترجمت موقف���ك، اإذا ترجمت عداءك 
اإل���ى مواق���ف �س���خط عليك، عندم���ا تقول: نح���ن نعادي 
اإ�س���رائيل م���اذا عليك م���ن ذلك؟ يقول ل���ك: كلنا نعادي 
اإ�س���رائيل لكن )ا�س���مت(! البع�ض يح���اول اأن يمنعك اأن 
تترج���م ع���داءك اإل���ى مواق���ف، واأن يفر�ض علي���ك حالة 
ال�س���مت، ويبرر ذلك باأنه هو اأي�س���اً يعادي اإ�س���رائيل! يا 
�س���بحان اهلل ه���ل ه���ذه عام���ة ممتازة لن���وع عجيب من 
العداء، نوع من العداء لإ�سرائيل يجعل الإن�سان يغ�سب 
على اأي اإن�سان يتخذ موقفاً عدائياً تجاه اإ�سرائيل؟!"))(.

املقاطعة االقتصادية هي ترمجة فعلية لعدائنا 
ألمريكا وإسرائيل 

يقول ال�سيد عبد الملك حفظه الل:
"يجب اأن نترجم عدائنا  لإ�س���رائيل ب�س���كل وا�س���ح 
ف���ي ال�س���عارات، ف���ي الفعالي���ات، ف���ي ن�س���اطنا الإعامي 

من خطاب لل�سيد عبدالملك في يوم القد�س العالمي للعام 1438هـ.  (1(
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اأن ل يغي���ب الهتم���ام بالق�س���ية الفل�س���طينية، التوعية 
لاأم���ة عل���ى الخطر الإ�س���رائيلي، التعبئ���ة والتحري�ض 
على اإ�س���رائيل من على و�س���ائلنا الإعامية، في ن�ساطنا 
التثقيف���ي، ف���ي مناهجن���ا، اأن نعي���د ه���ذا الح�س���ور واأن 
ن�س���عى اإل���ى تعزي���ز ه���ذا الح�س���ور ف���ي �س���تى اأن�س���طتنا 

التثقيفية والتعليمية.
اأدراك م���ا المقاطع���ة!  ف���ي المقاطع���ة وم���ا  اأي�س���اً   
الإ�س���رائيلية  للب�س���ائع  القت�س���ادية  المقاطع���ة 
والأمريكي���ة ه���ذا ه���و م���ن اأه���م الخي���ارات المتاحة لكل 
�س���خ�ض، اأي: لي�ض هناك مبرر، الكثير يريد لنف�س���ه اأن 
ل يتحم���ل اأي م�س���وؤولية، واأن ل يتخ���ذ اأي موق���ف، واأن 
ل يتح���رك اأي تح���رك، يبق���ى اإن�س���اناً فارغاً لي����ض له اأي 
موق���ف، ه���ذا ل ينجيك اأم���ام اهلل اأن تعتبر نف�س���ك غير 
معن���ي ب�س���يء. )م���ا �س���اء اهلل( ح�س���رتك كي���ف اأعفي���ت 
نف�سك من كل الم�سوؤوليات؟! كيف فعلت ذلك؟! اهلل هو 
من يحدد م�س���وؤولية الم�س���لمين وحدد لنا الم�سوؤولية: 
اأن نق���ف �س���د الطاغوت، �س���د الظل���م، �س���د المتكبرين 
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ِ }ه���ذه  ��اَر اللَّ ْن�سَ الم�س���تكبرين والظالمي���ن {ُكوُن��وا اأَ
م�س���وؤولية اأن نتجه، كيف نكون من اأن�س���ار اهلل؟ اإل باأن 
نواج���ه قوى الطاغ���وت، قوى الظلم، ق���وى الظام، ثم 
اإعف���اوؤك لنف�س���ك م���ن الم�س���وؤولية لن يعفيك م���ن اآثار 

ذلك ونتائجه، لذلك نتائج كبيرة و�سيئة في الواقع".
��ة: الهتم���ام بالخط���وات  م�ساأل��ة ف��ي غاي��ة الأهميهّ
العملي���ة لتر�س���يخ وتفعي���ل حالة ال�س���خط والعداء �س���د 

اإ�سرائيل واأمريكا، مثل: 
الح���ث عل���ى تفعي���ل م�س���األة )المقاطع���ة( للب�س���ائع   -(
عم���ل  ه���ذا  والإ�س���رائيلية،  الأمريكي���ة  والمنتج���ات 
مفي���د وموؤث���ر وذو اإيجابي���ة ويجع���ل الإْن�َس���ان يح�ض 
اأن���ه يخو�ض هذه المعرك���ة عملًيا في اأي بلٍد هو، في 
اأي �س���عب ه���و، اأن���ت في اليم���ن اأَْو اأن���ت في تون����ض اأَْو 
اأن���ت في م�س���ر اأَْو في اأي بل���د اإَِذا اأنت تلتزم بمقاطعة 
الب�س���ائع والمنتج���ات الأمريكية والإ�س���رائيلية اأنت 
تعي�ض فعلًيا وتبا�س���ر موقًفا عملًيا فتعي�ض فعلًيا في 
الموق���ف، هذه خط���وة نوؤّكد عليها ومهمة اأن تحظى 
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بتوعي���ة ون�س���اط توعوي كبي���ر واإذا ات�س���عت دائرتها 
فلها تاأثيرها الكبير.

تفعي���ل حال���ة ال�س���خط والع���داء وترجمته���ا �س���من   -2
اأن�س���طة متعددة، �س���من الهتافات المعب���رة عن هذه 
الحال���ة )الع���داء وال�س���خط(، ه���ذا اأم���ر يظه���ر اأن���ه 
مزع���ٌج فعًا لقوى النفاق، وقوى الطاغوت بنف�س���ها 
اأب���دوا انزعاًجا �س���ديدا م���ن هتاف )الم���وت لأمريكا 
والم���وت لإ�س���رائيل( الهتاف���ات المعب���رة ع���ن حال���ة 
ال�س���خط والع���داء ينزعجون منها يري���دون للجميع 

اأن ي�سمتوا واأن ي�سكتوا)2(.
ويق��ول ال�سي��د عب��د المل��ك حفظ��ه الل ف��ي خط��اب 

)جمعة الإنذار(:
  "ال�س���يُِّد ح�س���ين ب���در الدي���ن الحوثي، ر�س���واُن اهلل 
علي���ه، اأطل���ق ف���ي اآخ���ر خمي����ض من �س���هر �س���وال موقَفه 
المعلَ���َن الوا�س���ح ال�س���ريح، وكان �س���عار ه���ذا الموق���ف، 

من خطاب لل�سيد عبدالملك في يوم القد�س العالمي للعام 1438هـ.  (((
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كان �س���عاره الذي اأطلقه في مدر�سة الإمام الهادي عليه 
ال�سام بمران في ذلك التاأريخ ُهتاف البراءة:

)الُل اأكبر - الموُت لأَمريكا - الموُت لإ�سَرائيل - اللعنُة 
على اليهود - الن�سُر للإ�ْسَلم(.

الب���راءة  هت���اُف  الحري���ة،  هت���اُف  الهت���اف:  ه���ذا 
م���ن الأع���داء، ك�س���عاٍر يعّب���ر ع���ن توج���ٍه وع���ن م�س���روع، 
م�س���روع �س���منه: تفعيُل المقاطعة للب�س���ائع الأَمريكية 
والإ�س���َرائيلية، �سمنه: ن�س���اٌط توعوي كبير في اأو�ساط 
����ة؛ لتوعيتها تج���اه المخاطر  ال�س���عب، في اأو�س���اط الأُمَّ
الأَمريكي���ة  الموؤام���رات  الت���ي تعي�ُس���ها، تج���اه  الكبي���رة 
والإ�س���َرائيلية، وكذل���ك لإف�س���ال الكثي���ر م���ن الأن�س���طة 
مريك���ي والإ�س���َرائيلي  الُمعادي���ة الت���ي يتَح����ّرك به���ا الأَ
����ة، �س���ناأتي للحدي���ث ع���ن كثيٍر م���ن هذه  ف���ي واق���ع الأُمَّ

التفا�سيل اإن �ساء اهلل.
ا لمواَجهة حالة ال�ْست�ْسَام والتدجين، ولك�سر  واأي�سً
حالة ال�س���مت التي ُيراد لها اأن ُتفَر�َض على �سعوب هذه 
�ة؛ لأنه اأريَد ل�س���عوبنا كلها اأن تبقى في مقابل ذلك  الأُمَّ
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ك الأَمريكي والإ�س���َرائيلي، اأن تبقى �س���امتًة واأن  التَح�رُّ
تبقى تحَت حالة ال�ْست�ْسَام وفي حالة ال�ْست�ْسَام، واأن 
تبق���ى ف���ي حالة جم���ود، لي�ض م�س���موًحا لأح���د اأن يكوَن 
ل���ه موقٌف يناِه�����ضُ الهيمن���ة الأَمريكية والإ�س���َرائيلية، 
يت�س���ّدى للحملة الأَمريكية، لي�ض من الم�س���موح لأحد 
اأن يكوَن له �سوٌت ول اأن يكوَن له موقٌف ول اأن يتَح�ّرك 
تَح����ّرًكا مغاي���ًرا للموق���ف الر�س���مي العربي ال���ذي اختار 
لل�سيا�س���ات  المطلق���ة  وال�س���تجابة  ال�ْست�ْس���َام  حال���َة 
الأَمريكي���ة والن�س���واء الكام���ل تحت الراي���ة الأَمريكية 

َل التام لكل ما تريُده اأَمريكا في بلداننا. والتقبُّ
�س���املة  �سيا�س���ات  ���لوا،  تف�سّ ع�س���كرية..  قواع���د 
ٌل حتى  وتدخ���ل كام���ل ف���ي ُكّل �س���وؤوننا.. تف�س���لوا، تدخُّ
ف���ي المناهج الدرا�س���ية، ف���ي ال�سيا�س���ية الإعامية، في 
ال�سيا�س���ة القت�س���ادية، في المواق���ف العامة، تدخٌل في 

لوا الأبواب مفتوحة. ُكّل �سوؤوننا.. تف�سّ
تك���وَن  اأن  له���ا  ُي���راد  كان  ه���ذه  الر�س���ميُة  فالحال���ُة 
مفرو�س���ًة علين���ا ك�س���عوب واأن نقَب���َل بها ك�س���عوب واأن ل 
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���ا في كلمته )ال�س���رخة في وجه  نخالَفها اأبًدا، قال اأَْي��سً
الم�س���تكبرين( ف���ي ذل���ك الي���وم، ق���ال في اآخره���ا )حتى 
تتبخ���َر ُكلُّ محاول���ة لتكمي���م الأف���واه، ُكّل محاول���ة لأن 
ي�س���وَد ال�س���مُت وُيعيدوا اللحاَف من جديد على اأعيننا، 
لقد تجّلى في هذا الزمن اأن ُك�سفت الأقنعُة عن الكثير، 
فه���ل ناأتي نح���ُن لن�س���َع الأقنعة على وجوهن���ا ونغم�َض 
عيونن���ا بع���د اأن تجل���ت الحقائ���ق، وُك�س���فت الأقنع���ُة عن 

وجوه الآخرين؟ ل يجوز هذا...(.
ول���ه نتائ���ُج مهم���ة، اأول نتيج���ة ف���ي ه���ذا الموق���ف: 
الثقاف���ة  منطل���ق  م���ن  التوع���وي  والن�س���اط  ال�س���عار، 
الأَمريكي���ة  الب�س���ائع  لمقاطع���ة  والعم���ل  الُقْراآني���ة، 

والإ�سَرائيلية.. اإلى اآخره..
اأوُل فائ���دة م���ن الفوائ���د ه���ي: ك�ْس���ُر حال���ة ال�س���مت 
الت���ي اأُري���د له���ا اأن ُتفَر����َض عل���ى الجميع، ل لم ن�س���مْت 
ول���ن ن�س���مَت، ه���ذه نتيج���ٌة ف���ي غاي���ة الأهمّي���ة، م���اذا 
�س���تكون النتائ���ُج ل���و �س���متنا، ل���و �س���كتنا، ل���و تقبلن���ا ُكّل 
���َن الأَمريك���ي م���ن اإنج���از الكثي���ر والكثي���ر  �س���يء؟ لتمكَّ
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م���ن اأَْه�َداف���ه ب���كل ب�س���اطة حت���ى يجع���َل م���ن الأنظم���ة 
ومن ال�س���عوب و�س���يلًة ل�س���رب نف�س���ها بنف�س���ها ولتنفيذ 
ُكلم���ا يري���ده منه���ا ب���كل ب�س���اطة، فحق���ق هذا الم�س���روُع 
هدَف���ه ف���ي ك�س���ر محاولة فر�ض ال�س���مت وال�ْست�ْس���َام، 
ث���م ه���و عملي���ة تح�س���ين داخلي���ة، الحال���ة الت���ي ناأت���ي 
فيه���ا اإل���ى واقعن���ا الداخلي لنعم���ل فيها عل���ى لفت نظر 
�س���عوبنا تجاه الخَطر الأَمريكي والإ�سَرائيلي وللتوعية 
الدائمة والم�س���تمرة تجاه ُكّل م�س���تَجد من موؤامراتهم 
الدائ���م  وللعم���ل  واأجندته���م،  وم�س���اريعهم  ومكائده���م 
عل���ى رفع حال���ة العداء في اأو�س���اط ال�س���عوب تجاه هذه 
المواق���ف تج���اه هذه الت�س���رفات تجاه ه���ذه الموؤامرات 
تج���اه ه���ذه الحمل���ة الأَمريكي���ة عل���ى بلداننا و�س���عوبنا، 
ُن �س���عوَبنا من العمالة.. الذي  هذه م�س���األة مهمة تح�سِّ
يبقى في حالة �س���مت الذي يتلقى َدائًما تعبئًة مغايرًة، 
تهيئ���ة وعملية تدجين م�س���تمرة له يكون لديه القابلية 
اإم���ا لأن يتح���ول اإل���ى عمي���ل اأَْو م�س���تهتر، واح���دة م���ن 
اثنتي���ن، عندما يبق���ى المواطُن العرب���ي هكذا في حالة 
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ف���راغ اأمام تلك الهجم���ة الكبيرة والهائل���ة، هجمة فيها 
ك ع�س���كري كبير  ا وفيها تَح�رُّ تَح����ّرك اإعامي كبير ِج�دًّ
ك  ا وفيها تَح�رُّ ك ا�ستخباراتي كبير ِج�دًّ ا وفيها تَح�رُّ ِج�دًّ
ون�س���اط وا�س���ع يعَم���ُل على اإ�س���كات هذه ال�س���عوب، ن�س���ر 
الف�س���اد الأَْخَاقي، ن�س���ر المخدرات، عملية ت�سليل عن 
طريق المناهج والعملية التثقيفية والن�ساط الإعامي 
هائل���ة وكبي���رة ج���ًدا، ويبق���ى المواط���ن العرب���ي هك���ذا 
مفلوًتا، اأمام ُكّل هذا، يتاأّثر، فهو اإما اأن ي�س���َل من حالة 
ْو  التدجين والت�س���ليل والإف�س���اد اإلى حالة ال�ْست�ْس���َام اأَ
العمال���ة، لكن حينما يحاط هذا المواطن بحالة توعية 
م�س���تمرة وتعبئ���ة م�س���تمرة ولف���ت نظ���ره اإل���ى َحقيق���ة 
ه���ذه الأح���داث وتعبئة وتحفيز م�س���تمر حينها �س���يكون 
ا التي لها  ًنا محمًيا اأمام تلك الهجمة الهائلة ِج�دًّ مح�سّ
ولاآ�سف اأََدَواٌت كبيرة عربية واإ�ْسَامية ين�سط في ظلها 
علم���اء دين، ين�َس���ُط ف���ي ظلها �سا�س���ٌة، ين�س���ط في ظلها 
ومعه���ا اأق���ام وُكّت���اب واإعامي���ون واأب���واق كثي���رة جًدا، 
الأَمريكي لم يتَح�ّرك لوحده في ال�ساحة هو ح�َسَد معه 
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الكثيَر والكثير ح�س���ر وح�س���د معه الكثير م���ن ُكّل فئات 
النا�ض والكثير من العناوين والكثير من الأ�ساليب".

ويق���ول ال�س���يد عب���د المل���ك حفظ���ه اهلل ف���ي ح���وار 
�سحفي مع جريدة النهار اللبنانية:

النه���ار: دائًم���ا ما تنقل الوكالت اأنك���م تتبنون تمرًدا 
زيدًيا يرف�ض النظام الجمهوري، ويتبنى دعوات باإحياء 
)�س���روط الإم���ام( عن���د الزيدية ومنها : ح�س���ر الولية 

في البطنين ما مدى �سحة ذلك؟
  ال�سيد: هذا غير �سحيح، فم�سروعنا الثقافي الذي 
نتح���رك عل���ى اأ�سا�س���ه وا�س���ح ولي�ض �س���رًيا، وه���و ينادي 
ب�س���رورة الع���ودة اإلى ثقافة الق���راآن الكريم، وت�س���حيح 
الو�س���ع ال�س���يئ القائ���م ل���دى الأمة عل���ى هذا الأ�س���ا�ض، 
باعتب���ار اأن من�س���اأ الخل���ل ثقاف���ي، والت�س���حيح الثقاف���ي 
ال���ذي يجع���ل الق���راآن الكري���م ف���وق كل ثقافة ه���و الذي 
يبن���ي الأمة م���ن جديد، وي�س���لح الخل���ل الموجود لدى 
الجميع، ويربي تربية �س���حيحة �س���ليمة، ويو�سل الأمة 
اإل���ى اأن تك���ون ف���ي م�س���توى مواجه���ة التحدي���ات الت���ي 
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تواجهها، وي�س���لح و�س���عها العام ويجمع كلمتها ويوحد 
�س���فوفها، ويعيدها اإلى الألفة والأخوة ال�سادقة، ونرى 
اأن كل �س���وؤون الحي���اة ل ت�س���لح ول ت�س���تقيم اإل باّتب���اع 
تعاليم اهلل التي هي من منطلق رحمته وحكمته وعلمه 

وهو ملك ال�سموات والأر�ض.
   وم���ع اخت���اف الأم���ة الثقاف���ي ف���اإن م���ا يح���ل هذا 
الخت���اف - ال���ذي ل���ه اأث���ره ال�س���يئ ف���ي ن�س���وء ثقافات 
مغلوطة واأفكار م�سمومة وروؤى مد�سو�سة اأ�سرت بواقع 
اأمتن���ا - هو العودة اإلى القراآن الكريم كتاب اهلل الذي ل 
ياأتي���ه الباطل من بين يديه ول من خلفه، ولكن ب�س���كل 

�سحيح، بعيًدا عن الع�سبية المذهبية وغيرها.
  ون�س���اطنا وحركتن���ا ف���ي م�س���روعنا الثقافي ب�س���كل 
�س���لمي، ل نفر�ض م�س���روعنا على اأحد بقوة ال�ساح، ول 
ن�س���تخدم لغة )التف�سيق( ول )التكفير(ونكتفي بتقديم 
الم�س���روع الإله���ي ثقاف���ة الق���راآن الكريم، وم���ن اهتدى 
فاإنما يهتدي لنف�س���ه ومن �س���ل فاإنما ي�س���ل عليها؛ كما 
نتح���رك عملًيا �س���من م�س���روع عملي، وخط���وات عملية 



18

بطريقة �س���لمية على هذا الأ�سا�ض، ولأن ال�سلطة تواجه 
حرًجا �س���ديًدا في اإي�س���اح ال�س���بب الحقيقي لمواجهتنا 
واعتدائه���ا علين���ا، فه���ي تختل���ق مب���ررات اأخ���رى منه���ا 
م�ساألة اأننا فقط ن�سعى لإعادة نظام )الإمامة( ونظرية 
)الح�س���ر ف���ي البطني���ن( وه���ي عملًي���ا تطب���ق نظري���ة 
)الح�س���ر في البطن الواحد( وفي دائرة �سيقة للغاية، 
ونح���ن و�س���حنا م���راًرا وتك���راًرا اأن م���ا ن�س���عى ل���ه لي����ض 
م�س���األة نظام الإمامة، لدينا م�س���روع ثقافي �سامل على 
�س���وء الق���راآن الكريم، نن���ادي به ونقدمه �س���من درو�ض 
ومحا�س���رات، م���ع خط���وات عملي���ة �س���لمية منه���ا �س���عار 
)اهلل اأكبر - الموت لأمريكا - الموت لإ�سرائيل - اللعنة 
على اليهود - الن�س���ر لاإ�س���ام( والدع���وة اإلى مقاطعة 
الب�س���ائع الأمريكية والإ�س���رائيلية، والتوعية الن�س���طة 
ف���ي مواجهة الت�س���ليل الإعام���ي والت�س���ميم الثقافي، 
والم�س���خ الأخاق���ي، والف�س���اد القت�س���ادي الذي ي�س���نه 

اأعداء الأمة عليها؛... هذه هي الحقيقة.
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أمرنا اهلل مبقاطعة كلمة قد يستفيد منها 
اليهود فباألوىل مقاطعة منتجاتهم

يقول ال�سيد عبدالملك )حفظه الل(:
المقاطع���ة مهمة، لحظوا: اهلل �س���بحانه وتعالى في 
َه��ا اَلهِّذيَن اآَمُن��وا َل َتُقوُلوا  كتاب���ه الكري���م يقول:{َيا اأَُيهّ
َراِعَن��ا َوُقوُل��وا انُظْرَن��ا َوا�ْسَمُع��وا َوِلْلَكاِفِري��َن َعَذاٌب 
اأَِلي��ٌم} لحظ���وا ه���ذه الآي���ة المبارك���ة نزل���ت تمن���ع عن 
الم�س���لمين مف���ردة وكان���ت مف���ردة عربي���ة {َل َتُقوُل��وا 
َراِعَن��ا} راعن���ا: كانت مف���ردة عربية، يقول المف�س���رون 
والموؤرخون: اإن اليهود كانوا ي�ستخدمون هذه المفردة 
ويق�س���دون معنى اآخر فيه اإ�س���اءة �سمنية للنبي )صلوات 
اهلل علي���ه وعلى آله( فكانوا ي�س���تفيدون من معنى محتمل 

من هذه المفردة.
الق���راآن الكريم منع على الم�س���لمين ا�س���تخدام هذه 
المف���ردة واأمره���م اإلزام���اً بمقاطعته���ا، لحظ���وا مع���ي: 
لأن  َراِعَن��ا}  َتُقوُل��وا  {َل  عربي���ة  مف���ردة  بمقاطع���ة 
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اليهود كانوا ي�س���تفيدون من هذه المفردة فمنع القراآن 
ا�س���تخدامها حت���ى ل ي�س���تفيد اليهود من ا�س���تخدامها؛ 
لأنهم �سي�س���تمرون في ا�ستخدامها لو بقيت م�ستخدمة 
ل���دى الع���رب؛ ف���اإذا كان هن���اك مقاطعة لمف���ردة عربية 
ي�س���تفيد منها اليهود اأما اليوم فالب�س���ائع الإ�س���رائيلية 
وراع���ي   وحا�س���ن  داع���م  اأكب���ر  اأمري���كا  والأمريكي���ة، 
لإ�س���رائيل والب�س���ائع الأمريكي���ة والإ�س���رائيلية ت�س���كل 

اأكبر م�سدر دعم رئي�سي لهما: لإ�سرائيل ولأمريكا.
 والمقاطعة من اأبناء الأمة اليوم عالمنا العربي هو 
�س���وق من اأكبر الأ�س���واق في العالم �سوق م�ستهلك؛ لأن 
م�س���توى الإنتاج عندنا في العالم العربي �س���عيف ويكاد 
يكون حكراً فنعتمد في م�سترياتنا وفي ا�ستهاكنا على 
المنتجات الأجنبية، ن�س���تورد، كل �سيء م�ستورد ل ننتج 
كم���ا ينبغ���ي وبالتالي تذهب معظم اأموالن���ا اإلى اأعدائنا 

وت�سكل ثروة لهم وم�سدر دخل كبير لهم.
 لحظ��وا: الي����وم النف����ط العرب����ي م����ن اأكب����ر م�س����ادر 
الدعم لأمريكا وبالتالي لإ�سرائيل؛ لأن ما ا�ستفادت منه 
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اأمريكا ت�س����تفيد منه حتماً اإ�سرائيل هذا اأمر ل �سك فيه، 
ويظه����ر في الخفاء اأن هناك تعاوناً مبا�س����راً ودعماً مادياً 
مبا�سراً لإ�سرائيل، ولكن على الم�ستوى الر�سمي الطامة 
وا�سحة والكارثة كبيرة ومعظم خيرات هذه الأمة ت�سب 
ف����ي جيوب اأعدائن����ا، ولكن على م�س����توى واقعنا ال�س����عبي 
وعل����ى م�س����توى اأن ن�س����كل داخ����ل �س����عوبنا توجه����اً معادي����اً  
لإ�س����رائيل ل����ه مواقف عملي����ة، وله تحرك عملي وي�س����عى 

اإلى اأن يت�سع نطاق ن�ساطه في اأو�ساط الأمة.
 يعني: عندما يقاطع الآلف يكون لمقاطعتهم تاأثير، 
عندم����ا يقاط����ع مئات الآلف �س����يكون ه����ذا التاأثي����ر اأكثر، 
وعندم����ا يقاط����ع المايي����ن م����ن اأبناء �س����عوبنا للب�س����ائع 

الأمريكية والإ�سرائيلية �سيكون لهذا تاأثير اأكبر.
 عل���ى كٍل ه���ذا المو�س���وع يج���ب اأن يحظ���ى باهتم���ام 
حتى في التثقيف في الم�س���اجد، في الو�س���ط الجامعي 
والمدر�س���ي، وكذل���ك ف���ي الأو�س���اط ال�س���عبية واأن يلقى 

ن�ساطاً م�ستمراً.))(
من خطاب لل�سيد عبدالملك في يوم القد�س العالمي للعام 1438هـ.  (3(
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املقاطعة تعطي فرصة لتنمية الناتج احمللي
ولحظوا: هناك فوائد كثيرة جداً لو تفعلت المقاطعة 
للب�سائع الأمريكية والإ�سرائيلية في اأو�ساط اأمتنا �سيتيح 
ه���ذا فر�س���ة لتنمي���ة الإنت���اج المحل���ي، وهن���اك - للعل���م - 
بدائل هذا معلوم قطعاً، هناك بدائل للب�س���ائع الأمريكية 
والإ�س���رائيلية واأي �سيء تريده هناك ما هو بديل عنه من 
مختل���ف الحتياج���ات والب�س���ائع، هن���اك بدائ���ل ل حج���ة 
لاإن�س���ان ول مب���رر اأم���ام اهلل �س���بحانه وتعالى والم�س���كلة 
خطي���رة ج���داً؛ لأن���ك �س���تكتب عن���د اهلل داعم���اً لإ�س���رائيل 
واأن���ت  بمال���ك  ي�س���تفيدون  كان���وا  اإذا  لأمري���كا  وداعم���اً 
با�س���تطاعتك اأن ل ي�ستفيدوا من مالك هذا، با�ستطاعتك 
اأن تحت���رز اأن ل ي�س���ل ه���ذا الدعم اإليهم، با�س���تطاعتك اأن 
تعتم���د ف���ي م�س���ترياتك واحتياجات���ك ومتطلب���ات حياتك 

على بدائل حتى ل تذهب اأموالك اإليهم.
يقول ال�سيد عبد الملك اأي�سًا في خطاب جمعة الإنذار: 
نح���ن معني���ون، ويج���ب اأن نحر�ض عل���ى اأن نتحرك 
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اأ�سا�س���ا ف���ي م�س���اريع عملي���ة، وف���ي تغيي���ر ه���ذا الواق���ع 
ال�س���يئ، وه���ذا يتطل���ب جه���دا كبي���را وعم���ا م�س���تمرا، 
هذا ما حر�س���نا عليه ون�س���عى له في م�س���يرتنا القراآنية 
نحن )اأن�س���ار اهلل(، حر�سنا دائما اأن ننطلق في م�سروع 
���اء، بثقافتنا  عمل���ي ب�)�س���عارنا( بم�س���روعنا العمل���ي الَبنَّ
الجهادي���ة، وثقافتن���ا الممانعة والمقاومة والمناه�س���ة 
لأعدائن���ا، كذلك على م�س���توى حر�س���نا ودفعن���ا الدائم 
اإل���ى مقاطع���ة الب�س���ائع الأمريكية والإ�س���رائيلية، واإلى 
اأن نجعل من ق�س���ايا الأمة الكبرى اأ�سا�ساً في م�ساريعنا 
العملي���ة، وف���ي روؤان���ا عل���ى الم�س���توى ال�سيا�س���ي وعل���ى 

الم�ستوى القت�سادي.
 وه���ذا يمك���ن اأن ي�س���تفاد من���ه، ليكون حاف���زا للبناء، 
لنتج���ه جميع���ا اإلى البن���اء والنه�س���ة، لأنن���ا اإذا انطلقنا 
هذا المنطلق بالتاأكيد �س���نحر�ض على اأن ن�س���عى لنكون 
اأقوياء، اإذا اتجهت �س���عوبنا، اإذا اتجهت اأمتنا، اإذا اتجهت 
منطقتنا الإ�س���امية في العالم العربي وغيره من هذا 
المنطلق؛ لمواجهة التحدي؛ لتكون بم�ستوى الأخطار 
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والتحدي���ات حتى تتمكن من مواجهتها، معناه اأن يتجه 
الجميع اتجاها بناًء لبناء الواقع، لإ�ساحه، لترميمه، 

حتى نكون اأقوياء.
 وبالتال����ي عندم����ا ن�س����عى هذا ال�س����عي، ونحر�ض على 
ذل����ك، �س����يتغير واقعنا ب�س����كل عام، و�س����يكون هذا مدخا 
اإل����ى واقعن����ا الداخل����ي ك�س����عوب عربي����ة؛ لأن����ه لاأ�س����ف 
واقعن����ا يتحك����م في����ه غيرنا، كم�س����لمين كعرب ف����ي الأعم 
الأغل����ب ف����ي معظ����م الحال ال����ذي يتحكم بواقعن����ا، الذي 
ير�سم ال�سيا�سات القت�س����ادية ويفر�ض الواقع ال�سيا�سي 
ويتحك����م في����ه ه����و غيرن����ا، امتداد ه����ذا الواقع ف����ي نهاية 
المطاف ي�س����ل اإلى العدو، اإلى من ي�س����تهدف الأمة، اإلى 
م����ا يخدم اإ�س����رائيل، اإلى ما يحق����ق لاأمريكيين والغرب 
ال�سيطرة المبا�سرة والكاملة على اأمتنا على بلداننا على 

مقدراتنا اإلى ما نخ�سر فيه كل �سيء، وهذا ما يح�سل.
 ب���ات م���ن المه���م اأن تع���ي ال�س���عوب حقيق���ة الواق���ع 
و�س���رورة ال�س���عي لإ�س���احه، واأن تدرك اأن هذه م�ساألة 
اأ�سا�س���ية ت�س���اعدها عل���ى تغيي���ر الحال���ة القائم���ة تج���اه 
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الق�س���ية الفل�س���طينية ذاتها، لأننا عندما نجد اأن الأمة 
تعي����ض حال���ة م���ن العج���ز الكبي���ر، حت���ى تجاه الق�س���ية 
الفل�س���طينية، فتقف الموقف المطلوب الموقف الازم 
الموقف الم�سرف، الواقع نف�سه اأ�سهم اإلى حد كبير في 
اأن تك���ون الأمة على م���ا هي عليه من عجز ومن مواقف 
مح���دودة، مكبل���ة بقي���ود كبله���ا به���ا اأعداءه���ا باأدواته���م 

الداخلية قبل كل �سيء.
 ولك���ن اإذا اأدركن���ا اأنه يجب اأن نغير ه���ذا الواقع، واأن 
ن�س���لح ه���ذا الواق���ع، واأن نبني واقعنا على نحو اأف�س���ل؛ 
لنك���ون ف���ي الم�س���توى المطل���وب، ون���وؤدي واجبن���ا كم���ا 
ينبغي تجاه ق�س���ية فل�سطين، وتجاه غيرها من ق�سايا 

الأمة الكبرى، وفي مواجهة التحديات والأخطار.

بشرائك للبضائع األمريكية واإلسرائيلية 
ستكون شريكًا يف جرائمهم

عندم���ا ت�س���بح �س���ريكاً  لإ�س���رائيل و�س���ريكا لأمريكا 
ف���ي جرائمه���ا وظلمه���ا اأي م�س���كلة اأكب���ر م���ن ه���ذه واأي 
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خطر اأكبر من هذه على دينك؟ وهذه الم�سائل المهمة 
�س���تكون م�س���ائل مهم���ة ي���وم القيام���ة؛ لأن البع����ض من 
المثقفين والخطباء �سياأتي ُيحذر من الغيبة والنميمة 

ونحوها وين�سى مثل هذه الم�سائل.
 ل باأ�ض ثقِّف عن كل الأخطار وحذر من كل الذنوب 
والمعا�سي ولكن الن�سيان للم�سائل الكبيرة غفلة كبيرة، 
ي���وم القيامة �س���تبقى للم�س���ائل الكبي���رة اأهميتها ولي�ض 
بالم�س���تطاع تهمي�س���ها اآن���ذاك، �س���تبقى ه���ذه الق�س���ايا 
ي���وم  وحا�س���رة  القيام���ة  ي���وم  كب���رى  ق�س���ايا  الكب���رى 
القيام���ة، وكٌل منا �سُيحا�س���ب وُي�س���األ وُيج���ازى، مهم اأن 
نراجع اأنف�سنا واأن نح�سب ح�ساب اأنف�سنا في م�سائل لها 
هذه الأهمية، لها هذا الم�س���توى من العتبار و�سن�س���األ 

عنها يوم القيامة.
الموؤمني���ن  اأم���ر  اهلل  مهم���ة  م�س���األة  فالمقاطع���ة   
اإلزام���اً ف���ي مقاطع���ة كلم���ة اآن���ذاك كان ي�س���تفيد منه���ا 
اليه���ود فما بالك بالمليارات التي ي�س���تفيد منها اليهود 
ال�سهاينة والتي ي�ستفيد منها الأمريكي ول اأحد يبالي 
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بالمخذلين المثبطين.. ل. يكون هم الإن�سان اأن يوؤدي 
م�سوؤوليته ول يكترث بالمخذلين والمثبطين. 

املقاطعة االقتصادية هي غزو للعدو إىل عقر داره
يق��ول ال�سي��د ح�سين ر�س��وان الل عليه ف��ي محا�سرة: 

)ال�سعار �سلح وموقف(:
"المقاطعة القت�سادية كذلك يجب اأن يهتم النا�ض 
والإ�س���رائيلية،  الأمريكي���ة  للب�س���ائع  المقاطع���ة  به���ا، 
يحاول���ون اأن يقاطعوه���ا، المقاطعة موؤث���رة جداً وحتى 
ل���و لم يك���ن اإل منطقة واحدة، ل يق���ول اأحد كم يا نا�ض 
ي�س���ترون! يوج���د نا����ض اآخ���رون يقاطع���ون ف���ي الب���اد 
العربية، فاأنت ل تحت�سب نف�سك مع الذين ل يقاطعون، 
احت�س���ب نف�سك رقماً اإ�س���افياً اإلى اآلف الأرقام الأخرى 

في الباد العربية التي تقاطع... 
المقاطعة القت�سادية للب�سائع مهمة جداً وموؤثرة 
ج���داً عل���ى العدو، هي غزو للعدو اإل���ى داخل باده، وهم 
اأح�س���وا اأن الق�س���ية عنده���م موؤث���رة ج���داً عليه���م، لك���ن 
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م���ا ق���د ج���راأت الحكوم���ات العربي���ة اإل���ى الآن اأن تعل���ن 
المقاطع���ة، اأن تتخذ قراراً بالمقاطعة، لأن الأمريكيين 
يعتب���رون اإع���ان المقاطع���ة لب�س���ائعهم حرب���اً؛ ل�س���دة 

تاأثيرها عليهم.
فاإذا كانت موؤثرة بهذا ال�س���كل فلينطلق النا�ض فيها، 
ومعظمها اأ�س���ياء يوجد بدائل لها، يوجد بدائل اأرخ�ض 
منه���ا واأف�س���ل منها، الإن�س���ان الموؤمن يك���ون عنده هذا 
ال�س���عور، عن���ده ه���ذا الهتمام، حت���ى ولو كن���ت تظن اأنه 
ل يوج���د اإل اأن���ت اعم���ل ه���ذا ال�س���يء، ل ت�س���تِر ب�س���ائع 

اأمريكية.
نزلت قوائم فيها اأ�س���ماء بالب�س���ائع الأمريكية التي 
يقاطعه���ا النا����ض، يهتم كل واح���د اأن يقاطعها، يهتم كل 
���ر �س���احب دكان اأو �س���احب متج���ر اأن ل  واح���د اأن يذِكّ
فها  ي�س���تورد منها، اإذا قد ا�س���تورد كمية يحاول اأن ي�س���رِّ

ويكفي، ل عاد ي�ستورد �سيئاً جديداً. 
في الأخير �س���ترى كم �س���تطلع من اأرق���ام كبيرة من 
الأمريكي���ة،  لل�س���ركات  خ�س���ارات  ال���دولرات  مايي���ن 
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والأمريكيي���ن لي�س���ت حركتهم هذه الكبي���رة اإل بتمويل 
الع���رب، بعائ���دات اأم���وال الع���رب، ال�س���تثمارات الكبيرة 
الت���ي لديه���م، الب���اد العربية �س���وق كبي���رة لمنتجاتهم 
و�س���ركاتهم. يت���رك النا����ض كلم���ات: )اأن ه���ذا العم���ل ل 
يوؤثر، وهذا لي�ض منه فائدة، ماذا ع�ساه اأن يفعل؟! ماذا 
�س���يكون تاأثي���ري عليهم اإذا لم اأعد اأ�س���تري كوب ع�س���ل( 
ل. عل���ى النا����ض اأن يترك���وا ه���ذه التف�س���يرات وينطلقوا 
من منطلق اأن المقاطعة القت�س���ادية مادامت توؤثر اإذاً 
�س���نقاطع، و�سترى باأنك واأنت �س���خ�ض واحد كم �ستكون 
م�س���ترياتك في ال�س���نة الواحدة، �س���تطلع اأرقاماً كبيرة، 
خ���لِّ عن���ك الآلف مع���ك، واإذا كن���َت ترى اأه���ل بادك ل 
يقاطع���ون ول يهتمون، فاعتبر نف�س���ك اأنك ل�س���ت رقماً 
غريب���اً، اأن���ت رقم مع مقاطعي���ن كثير في )اأندوني�س���يا( 
في )ماليزيا( في مختلف الباد الإ�س���امية، والبلدان 
العربي���ة الأخرى، اح�س���ب نف�س���ك واحداً م���ع هوؤلء في 
المقاطعة، ل تح�سب نف�سك واحداً مع الذين ل ير�سون 

اأن يقاطعوا ول ير�سون اأن يفهموا من اأهل الباد".



30

املقاطعة االقتصادية سالح اسرتاتيجي
يق��ول ال�سي��د ح�سي��ن ر�س��وان الل علي��ه ف��ي محا�سرة 

)مديح القراآن الدر�ض الرابع(: 
التكافوؤ، يعني يت�سور  "يوجد فهم مغلوط لم�ساألة 
البع�ض اأن الق�س����ية هي ق�س����ية مثًا حديد، عند العرب 
ق����وة اأخ����رى تعطل تلك القوة، ل تحت����اج لها ربما خبرات 
نهائي����اً؛ لأن ه����ذه �س����نة اإلهي����ة، ل ي�س����مح للع����دو اأن يكبر 
دون اأن يك����ون في����ه نق����اط �س����عف كبي����رة. اأمري����كا عندها 
تكنولوجي����ا متقدمة جداً، عندها �س����اح متطور، عندها 

جي�ض كبير، عندها عتاد ع�سكري كثير جداً.
لكن لو اأن العرب قاطعوها اقت�سادًيا، وقطعوا النفط 
� هل في هذا العمل تكنولوجيا؟ اأو فيه �سيء؟. لنهارت، 
لو �س���حبوا اأموالهم م���ن بنوكها لنهارت اأمريكا. اأي�س���اً 
اإذا هن���اك فهم لما هو التكافوؤ، الم�س���لمون ملزمون اإلى 
اأن يط���وروا اأنف�س���هم عل���ى اأرق���ى م�س���توى، اأن يع���دو كل 
الق���وة، لك���ن ق���وة واح���دة )م�س���األة التوازن( يج���ب اأن ل 
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تكون لديهم دائماً، وم�س���يطرة على م�س���اعرهم، م�ساألة 
التوازن هذا نف�س���ه، اأن تفهم �سنن اأخرى، ل تاأتي تقارن 
بي���ن نف�س���ك ب���اأن م���ا لدي���ك اإل بن���دق، اأو لدي���ك حاج���ة 
ب�سيطة والآخر عنده طائرة، وعنده كذا، فتقول: )متى 
م���ا قد عندي طائرات ودبابات، وعندي كذا، وعندي كذا 
... الخ، ف�ساأعمل كذا(، األي�ض النا�ض قد يقولون هكذا؟.

ل، افه���م ف���ي الواق���ع باأنه ه���ذا العدو الكبي���ر يوجد 
ثغ���رات لدي���ه، يوج���د نق���اط �س���عف رهيبة ج���داً، يوجد 
و�س���ائل ف���ي متناول���ك اأن تعمله���ا توؤث���ر علي���ه، واأنت في 
مواجهت���ه اأنك توؤثر عليه فعًا، خا�س���ة في الزمن هذا، 
الح���رب ف���ي الزمن ه���ذا واإن ب���دت اأرهب هي اأ�س���هل هي 
اأ�س���هل، وو�س���ائل مواجه���ة الع���دو كثي���رة، ومتنوع���ة، في 
متن���اول النا����ض اأن يعمل���وا الكثي���ر منه���ا، فف���ي يدي���ك 
و�سائل تعيقه عن ا�ستخدام ال�ساح الكبير ذلك. اإذاً هذا 
ت���وازن األي�ض توازن؟ هن���ا التدخل اإلهي، التدخل الإلهي 
هو يعمل عمًا كبيراً جداً، اأو العمل كله ياأتي من خال 

التدخل الإلهي.
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فاأن���ت تج���د اأن���ه في الوق���ت الذي ت���راه كبي���راً عنده 
ال���ذي ل يع���د  ثغ���رات كبي���رة تجع���ل تفكي���ره بال�س���كل 
ي�س���تخدم تل���ك الحاجة الكبيرة �س���دك، ل ي�س���تخدمها 
�س���دك. واأن���ت ف���ي الطري���ق تع���دُّ كلم���ا ح�س���ل عن���دك 
اإمكانيات، ت�سنع تح�سل على اأ�سلحة متطورة، اعمل كل 
ما با�س���تطاعتك، اعمل كل ما بو�س���عك، هذا �س���يء ل بد 

منه. 
لك���ن عندما يقعدون هنا، ويقولون: نريد توازناً، اأي 
اأن يك���ون لدين���ا تكنولوجي���ا مث���ل ما يوجد عن���د اأمريكا 
نف�س���ها، يك���ون عندنا من الأ�س���لحة مثل م���ا عند اأمريكا 
نف�س���ها! هذا لي�ض مقيا�س���اً اأ�سا�س���اً، ل واقعاً، ول �س���من 
ال�س���نة الإلهي���ة، لي�ض مقيا�س���اً؛ لأنه معل���وم عند العرب 
الآن، وهم يعرفون باأن لديهم �ساح النفط، والمقاطعة 
القت�س���ادية بال�س���كل الذي يوقف كل ه���ذه القطع التي 

تحركها اأمريكا. 
لأن تكنولوجي���ا اأمري���كا التي نراه���ا متطورة يترتب 
عليها التزامات مالية كبيرة، يكون اأي �س���عف اقت�سادي 
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يوؤثر عليها، يقولون حتى تحريك هذا ال�س���اح النووي 
اأن���ه مكلف ج���داً، تخزينه، واإخراجه م���ن داخل مخازنه، 
يعن���ي الحرك���ة حت���ى للتي تك���ون جاهز، مث���ل روؤو�ض، اأو 
قط���ع، يقول���ون: باأن���ه ه���و مكل���ف ج���داً، لي�س���ت ق�س���ية 
�س���هلة، لي�س���ت مث���ل عندم���ا تاأت���ي تاأخذ ل���ك قذيفة من 
ه���ذه القذائ���ف العادي���ة، وتحمله���ا، ب���ل ه���و يحت���اج اإلى 
اأ�س���ياء يقولون مكلف���ة جداً م�س���األة التخزين، وتجهيزه 

مكلف جداً.
ثم في الأخير تجد اأنه بحاجة اإلى المال في حركته 
ه���ذه، والم���ال م�س���دره م���ن عندك ك�س���وق ا�س���تهاكية، 
والنف���ط ال���ذي اأن���ت مهيم���ن علي���ه. فاح���ظ م���ن ب���اب 
الت���وازن هذا، األي�ض العرب عندهم هذا ال�س���اح: �س���اح 
النفط، و�ساح المقاطعة القت�سادية؟ �سيوقف اأمريكا 
ع���ن قراراته���ا ه���ذه كلها؟ ل���م يتح���رك الأمريكي���ون اإل 
بع���د ما حاولوا في الع���رب اأن يعملوا اتفاقيات معهم اأن 

النفط ل ي�ستخدم ك�ساح، اأوًل يجمدوا �ساحنا!".
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كل من يتوىل أمريكا ال بد أن يدخلوه معهم يف 
اتفاقيات اقتصادية

يق��ول ال�سي��د ح�سي��ن ر�س��وان الل علي��ه ف��ي محا�سرة 
)وعد الل ووعيده � الدر�ض الرابع ع�سر(:

لليه���ود  )تول���ي(  اأو�س���اطنا  ف���ي  هن���اك  "األي����ض 
والن�س���ارى وللكافري���ن؟ اأّي دول���ة اأيُّ زعي���م ل عاق���ة 
ل���ه بالكافري���ن وباليه���ود والن�س���ارى عاق���ات �س���داقة 
حميمة، واتفاقيات اقت�س���ادية، اتفاقيات دفاع م�س���ترك، 
اتفاقي���ات ثقافي���ة، اتفاقي���ات تجاري���ة، اتفاقي���ات تب���ادل 
خب���رات حت���ى ف���ي المج���ال الترب���وي؟ �س���داقة حميمة 
قائم���ة بين من ُيفتَر�ض منهم اأن يكونوا هم من يقفون 

في وجه اأولئك من اأعداء اهلل الكافرين واليهود.

املقاطعة حتول دون وصول كثري من األمراض إىل أجسامنا
يق��ول ال�سي��د ح�سي��ن ر�س��وان الل علي��ه ف��ي )الدر�ض 

ال�ساد�ض من درو�ض رم�سان(:
َه��ا  {َي��ا اأَيُّ وتعال���ى:  �س���بحانه  اهلل  يق���ول  "عندم���ا 
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الَِّذي��َن اآَمُنوا ل َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُل��وا اْنُظْرَنا})البقرة: 
من اآلية104( لماذا ل ياأتي الخطاب لليهود؟ يا اأيها اليهود 

ا�س���كتوا اأو اتركوا ا�ستخدام هذه الكلمة؟ )لأن مفتاح اأن 
ي�س���رك الع���دو، اأن يهينك العدو، اأن يهزم���ك العدو هو 

من عندك اأنت(.
 ذلك عدو: يهودي ن�سراني كيفما كان اإذا كنت م�ستقيماً 
ت�س���ير عل���ى ه���دي اهلل عل���ى كت���اب اهلل فل���ن ي�س���رك الع���دو 
ْن ُيَقاِتُلوُكْم  لَّ اأَذًى َواإِ وُكْم اإِ رُّ و�س���تهزمه مهما كان {َلْن َي�سُ

ُروَن})آل عمران: اآلية 111(.  ُيَولُّوُكُم اْلأَْدَباَر ُثمَّ ل ُيْن�سَ
هذه الق�س���ية في القراآن موؤكدة هنا توجه الخطاب 
اإل���ى الموؤمني���ن كله���م، الإمام عل���ي بن اأب���ي طالب ملزم 
ه���و اأن يت���رك كلم���ة: {َراِعَن��ا} وه���ل يمك���ن اأن الإم���ام 
علي���اً �سي�س���تخدم كلم���ة: {َراِعَنا} في المعن���ى اليهودي 
ال���ذي ي�س���تخدمه اليه���ود؟ ل، لم���اذا؟ لأن���ه ل يمكن اأن 
يقف���ل المج���ال عل���ى اليه���ود ف���ا يتمكن���ون اأن ينطق���وا 
به���ذه الكلم���ة اأي تحبط موؤامرته���م - اعتبرها اأحبطت 
موؤامرته���م - اإل ب���اأن تقفل���وا اأنت���م ه���ذا المج���ال م���ن 
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عندك���م واإن كنت���م ل ت�س���تخدمونها بنف�ض المعنى الذي 
ي�س���تخدمه اليهود، )اإقفال المج���الت التي فيها ثغرات 

لاأعداء تاأتي من عند الموؤمنين(. 
ه���ذه الآي���ة تعتب���ر �س���هادة فيم���ا يتعل���ق بالمقاطع���ة 
القت�س���ادية األ���م يح�س���ل هن���ا مقاطعة للكلم���ة؟ قاطع 
الم�س���لمون ف���ي اأي���ام ر�س���ول اهلل )صل���وات اهلل علي���ه وعلى 
آله( كلم���ة؛ لأن ا�س���تخدامها يمث���ل ماذا؟ دعم���اً لليهود، 
اإذاً فاأن���ت قاط���ع ب�س���ائعهم؛ لأن ب�س���ائعهم ت�س���كل دعماً 
مادي���اً كبي���راً له���م وتفت���ح علي���ك مج���اًل لأن تتقب���ل كل 
م���ا يري���دون اأن يو�س���لوه اإل���ى بدن���ك اإل���ى ج�س���مك م���ن 
�س���موم اأو م���ن اأ�س���ياء لتعقيم���ك حت���ى ل تع���د تنج���ب اأو 
تورث عندك اأمرا�س���اً م�ستع�س���ية اأ�س���ياء كثيرة جداً مع 
تقدمه���م العلم���ي يعتب���رون خطيرين جداً، �س���يطرتهم 
على ال�س���ركات التي تعتبر متطورة في �س���ناعات اأ�س���ياء 
ة عنا�س���ر كثيرة ت�ستخدم قد  خطيرة من المواد ال�س���امَّ
اأ�س���بحوا ي�ستخدمون عنا�س���ر توؤثر نف�سياً تقتل عندك 

الهتمام ت�سبح اإن�ساناً بارداً ل تهتم ول تبالي".
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ويقول في )الدر�ض الحادي والع�سرين من درو�ض رم�سان(:
 "طعامهم كذلك؛ لأنه لحظ الإن�سان عندما يكون 
لدي���ه كي���ان، اأو ما يزال لدي���ه طموح اأن يقي���م كياناً، قد 
ي�سعى اإلى اأن ي�ستخدم اأ�سياء كثيرة توؤثر على الم�سلمين 
عن طريق الطعام، وعن طريق الن�س���اء، ت�س���ميم معين، 
اأ�س���ياء معين���ة، وهذه المرحل���ة التي نح���ن فيها مرحلة 
خطي���رة ج���داً، ا�س���تخدام اأطعمته���م، لذلك نح���ن نقول 
عندم���ا ياأت���ي البع����ض ياأت���ي به���ذه الآي���ة ف���ي مو�س���وع 
يق���ول:  اهلل  اإن  ق���ال  ب�س���ائعهم،  مقاطع���ة   المقاطع���ة، 
َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن اأُوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ  يِّ {اأُِح��لَّ َلُكُم الطَّ
لَُّك��ْم} قلن���ا: نحن بحاج���ة اإلى فقه قراآن���ي، بحاجة اإلى 
اأن نع���رف الق���راآن؛ لأن الذي يقول ه���ذا ل يعطي معنى 
لكلمة {اْلَيْوَم}، {اْلَيْوَم} هي تحكي لك و�س���عية هامة 
جًدا، و�سعية من الذي ي�ستطيع ي�سخ�سها اإل من يفهم 
كت���اب اهلل، نح���ن في و�س���عية ممكن اأن يد�س���وا في كثير 
م���ن الأغذي���ة � حب���وب وغيرها، واأدوي���ة � �س���موماً، مواداً 
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اأخ���رى ت���وؤدي اإل���ى اأمرا����ض فتاكة، م���واداً اأخ���رى توؤدي 
مثًا اإلى تغيير في ميول الإن�س���ان ونف�س���يته، ويح�س���ل 
عنده حالة لمبالة، وفتور واأ�س���ياء من هذه، قد لديهم 
خب���رات عالي���ة، وي�س���تخدمون خب���رات عالي���ة، ولديه���م 
�س���ركات غنية، ولديهم كي���ان قائم، ويعرفون و�س���عيتنا 
اأن  اأم���ل الآن  اأي: ه���م عنده���م  اأنه���ا و�س���عية منه���ارة. 

با�ستطاعتهم اأن يق�سوا على الأمة هذه نهائياً. 

األمة أصبحت يف صراعها مع اليهود يف صراع 
حضاري، ومنه اجملال االقتصادي:

يق��ول ال�سي��د ح�سي��ن ر�س��وان الل علي��ه ف��ي محا�سرة 
)ي��وم القد�ض العالمي وفي ظلل دع��اء مكارم الأخلق 

الثاني(: – الدر�ض 
الأم���ة اأ�س���بحت في �س���راعها م���ع اليهود في �س���راع 
ح�س���اري، لم يعد �س���راعاً ع�س���كرياً فقط ، اأ�سبح �سراع 
اأمة، �س���راع ح�سارة، لذا ل بد لهذه الأمة اأن تتجه نحو 
الكتفاء الذاتي ، لتعتمد على نف�س���ها في مجال غذائها 
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فتهت���م بالزراع���ة تهت���م بالت�س���نيع، ف���ي كل المج���الت ، 
تهتم بالت�س���نيع الع�سكري، تهتم بالت�سنيع في مختلف 
الأ�سياء التي يحتاجها النا�ض لتكون بم�ستوى المواجهة، 
تهتم اأن تن�سئ جيًا يعرف كيف ينظر اإلى الغرب، جيًا 
يحمل العداء لأعدائها  ي�سيح بالعداء لأمريكا، بالعداء 

لإ�سرائيل، وتبني نف�سها لتكون بم�ستوى المواجهة.
عل���ى  كبي���راً  خط���راً  ويمث���ل  في���ه  يتحرك���ون  مم���ا 
الأم���ة: ا�س���تهداف الأمة في اقت�س���ادها، ه���م ل يريدون 
لن���ا اأي خي���ر، ل يري���دون لن���ا اأي رخاء، اأي تق���دم، هم ل 
يريدون اإلى اأن ن�س���ل اإلى م�س���توى اأن ن�س���نع لأنف�س���نا، 
اأو اأن نحق���ق الكتفاء الذاتي في الحتياجات الأ�سا�س���ية 
 لحياتن���ا وف���ي مقدمته���ا ف���ي مقدمته���ا مج���ال الزراعة 
��ا َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َوَل اْلُم�ْسِرِكيَن  {مَّ
ُك��ْم} )البقرة: من اآلية105(  بِّ ن رَّ ْن َخْيٍر مِّ َل َعَلْيُكم مِّ اأَن ُيَن��زَّ
ي�س���تهدفون الأم���ة في اقت�س���ادها باأ�س���كال كثي���رة، نهب 
الثروات، َمن هو اأكبر م�س���تفيد من النفط العربي؟ هم 
الأع���داء. ما مدى ا�س���تفادة الأمة العربي���ة من نفطها؟ 
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�س���فر، ا�س���تفادة محدودة جداً. ما مدى ا�س���تفادة الأمة 
العربي���ة م���ن كل ثرواته���ا؟ َمن ال���ذي يفر�ض �سيا�س���ات 
اقت�س���ادية ت�س���رب الأم���ة وت�س���عف الأم���ة ف���ا يك���ون 
له���ا اأي اقت�س���اد ول اأي نم���و اقت�س���ادي حقيق���ي يجعلها 
ف���ي م�س���توى الم�س���ئولية، ف���ي م�س���توى المواجه���ة، في 
م�س���توى مواجهة الأخط���ار والتحديات؟ يتحول الواقع 
داخ���ل الأمة الإ�س���امية ف���ي الحال الأع���م الأغلب وفي 
كثير من ال�س���عوب العربية بالن�س���بة للواقع القت�سادي 
اإل���ى واق���ع �س���عب ج���داً، والبع����ض م���ن ال���دول العربي���ة 
تعي����ض تح���ت خ���ط الفق���ر، ل ت�س���تفيد الأم���ة العربي���ة 
م���ن اأي ث���روة م���ن ثرواتها، هل ه���ي اأمة ب���دون ثروات؟ 
لي����ض هذا �س���حيحاً. َم���ن يتحدثون عن نق����ض حاد في 
الم���وارد القت�س���ادية هم يكذب���ون على ال�س���عوب، الأمة 
العربي���ة غني���ة بموارده���ا، اليم���ن نف�س���ه غني بم���وارده، 
يمل���ك احتياط���ي كبي���ر م���ن النفط والغ���از، الغ���از يمثل 
احتياط���ي كبير جداً في اليمن، الثروة البحرية نف�س���ها 
الثروة ال�س���مكية، لك���ن اأين تذهب معظم تلك الثروات؟ 
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َمن الذي لديه اإح�سائية �سحيحة ودقيقة عن م�ستوى 
الإنتاج النفطي؟ اأين يذهب معظمه؟ اأين تذهب معظم 

الأموال من تلك الموارد؟. 
الواقع اأن الحال ال�سائد هو اأن الكثير من تلك الموارد 
ُتنه���ب فيم���ا يتوفر منها، ل ُت�س���تغل بال�س���كل ال�س���حيح، 
ل توجد �سيا�س���يات اقت�س���ادية �س���ليمة و�س���حيحة لبناء 
اقت�س���اد وطن���ي �س���حيح ل ف���ي اليم���ن ول ف���ي معظ���م 
ال�سعوب العربية، حتى ال�سعوب العربية التي فيها �سيء 
من الرخاء القت�سادي هو في حدود اأنها اأ�سواق، اأ�سواق 
�س���خمة، لك���ن ه���ل ه���ذا الرخ���اء القت�س���ادي لأنن���ا اأمة 
منتج���ة، منتجة اقت�س���اديا، م�س���نعون، م�س���تفيدون من 
مواردن���ا، من خي���رات اأرا�س���ينا فيما ف���ي الباطن وفيما 
ف���ي الظاه���ر؟ لي�ض كذلك، �سيا�س���ات اقت�س���ادية �س���يئة، 
ل توج���د اأي���اٍد اأمين���ة تحفظ لل�س���عوب تلك الث���روة، ول 
�سيا�س���ات حكيم���ة، ول ُي���راد، ل ُيراد لي�ض هن���اك ل اإرادة 
ول جدي���ة في اعتماد �سيا�س���ات اقت�س���ادية �س���ليمة تبني 
و�سع الأمة القت�س���ادي من الداخل فتكون اأمة منتجة 
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م�س���نِّعة، محققة لنف�س���ها الكتفاء الذاتي على م�ستوى 
الزراعة، بل �سيا�س���ات تزيد من اإفقار ال�سعوب من اإفقار 
ال���دول، �سيا�س���ات قائمة عل���ى اعتماد القرو����ض الربوية 
المرهقة والمكلفة وتبديد تلك الأموال التي يح�سلون 
عليه���ا من خال القرو�ض في اأ�س���ياء لي����ض لها عائد ل 
تنتج ل تفيد لي�ض لها عائد اقت�س���ادي على ال�سعب، هل 
هم يقتر�س���ون تلك الأموال الكثي���رة والهائلة المرهقة 
لل�س���عب والتي هي ربوية؟ هل ه���م ينفقونها ويفعلونها 
وي�س���تغلونها فيم���ا ل���ه عائ���د ي�س���ددها ويع���ود بال�س���عب 
بالكثي���ر الكثي���ر من الخير؟ اأبداً، اإنما يرهقون ال�س���عب 

اأكثر فاأكثر. 
وتعتمد ال�سيا�سة الغربية التي توظف الجانب الحكومي 
للحكوم���ات العربي���ة لتنفيذه تعتم���د تلك ال�سيا�س���ات على 
اإفق���ار ال�س���عوب العربي���ة، وتحويله���ا في الح���ال الكثير مع 
التخري���ب الأمني مع اإثارة الحروب اإلى مخيمات لجئين، 
ث���م تعتم���د على منظم���ات تقدم القلي���ل القليل ف���ي مقابل 
ل  الكثي���ر ال���ذي ُينهب من ثروات هذه ال�س���عوب، يعني ُتحوَّ
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ال�س���عوب العربي���ة وال���دول العربي���ة اإل���ى دول مت�س���ولة في 
البع�ض و�سوق في البع�ض الآخر، وهكذا.

الأمة عندما ت�س���عف اقت�س���ادياً ت�س���عف بالتالي في 
مواجه���ة اأعدائه���ا، ث���م ُت�س���تغل حال���ة الفق���ر والظروف 
ال�س���عبة داخل ال�س���عوب العربية ل�س���راء النا�ض، ل�س���راء 
مواقفه���م، عل���ى قاع���دة )جوع كلب���ك يتبع���ك( يحولون 
ال�س���عوب العربي���ة ينظرون اإليها هك���ذا اأنها مورد، نف�ض 
ال�س���عوب ثروة ب�س���رية ُت�س���تغل، يعمدون اإلى ا�ستهدافها 
ف���ي قيمه���ا، ف���ي اأخاقه���ا، ي�س���عفونها، يفقرونه���ا، ث���م 
يحاول���ون اأن ي�س���تغلون، اأن ي�س���تغلوا الكثي���ر منه���ا ف���ي 
�س���بيل الدف���ع به���م اإل���ى مواقف ت�س���ربهم م���ن الداخل، 
ت�سعفهم من الداخل، ت�ستتهم، تعمق حالة العداء فيما 

بينهم، ا�ستغال وهذا ما يريدونه. 
اأم���ة وا�س���عة يري���دون اأن ي�س���تغلون فيها اأن ي�س���تغلوا 
فيه���ا كل �س���يء الأر����ض، الث���روة، الموق���ع الجغراف���ي، 
وحتى الب�س���ر يعتبرونهم مجرد ثروة ُت�ستغل، ويريدون 
لهم حتى م�س���تقبًا، ويريدون لهم حتى في الم�س���تقبل 
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اأن يجن���دوا الكثير منهم لمواجه���ة قوى ومواجهة دول 
تناه�ض الهيمنة الأمريكية والإ�س���رائيلية، وال�سيا�س���ات 

الأمريكية والإ�سرائيلية.
النظرة ال�س���حيحة التي يجب اأن تكون قائمة لدينا 
كمجتم���ع م�س���لم، كاأمة عربي���ة وكاأمة م�س���لمة اأن نعرف 
اأن اأولئك يحملون حالة عداء �س���ديد، مهما �س���وقوا في 
و�س���ائل اإعامه���م اأنه���م اأ�س���دقاء واأنهم يري���دون اإقامة 
عاق���ات طبيعي���ة، اأب���داً. ه���م ماك���رون، اأم���ا الواقع فهم 
يحملون حالة عداء وحالة عداء �س���ديدة جداً {َلَتِجَدنَّ 
لَِّذي��َن اآَمُن��وْا اْلَيُه��وَد َوالَِّذي��َن  ا���ِض َع��َداَوًة لِّ اأَ�َس��دَّ النَّ

اأَ�ْسَرُكوْا})المائدة: من اآلية82(. 
ه���ذا بالن�س���بة للخي���ر في ه���ذا الجانب القت�س���ادي 
في جانب ما ن�س���تهلكه في مج���ال الغذاء. الدواء كذلك 
معظ���م الأدوي���ة م���ن �س���ركات اأجنبي���ة، واليه���ود معل���وم 
باأنه���م هم اأ�س���حاب روؤو�ض الأموال الكبيرة الم�س���يطرة 
على قطاعات وا�سعة من القت�ساد في اأمريكا وفي دول 
الغ���رب ف���ي اأوربا وغيره���ا. يحملون عداوًة �س���ديدًة لكم 
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فهم ل يودون لكم اأي خير، وهم دائماً دائماً م�ست�سعرون 
له���ذه الع���داوة لأن���ه اأنا�ض ل تعرفه���م ول بينك وبينهم، 

اأنت ل تودهم، ول تبغ�سهم، ل تعاديهم، ول تواليهم.
     ال�س���رخة وحده���ا تنب���ئ عن �س���خط �س���ديد، ومن 
يرفعونه���ا ي�س���تطيعون اأن ي�س���ربوا اأمري���كا، ي�س���ربوها 
اقت�س���اديا قب���ل اأن ت�س���ربهم ع�س���كريا، والقت�س���اد عند 
الأمريكيين مهم يح�سبوا األف ح�ساب للدولر الواحد.

اإن هوؤلء باإمكانهم اأن يقاطعوا المنتجات الأمريكية، 
اأو منتج����ات ال�س����ركات الت����ي له����ا عاق����ة بالأمريكيي����ن، 
وحينئ����ذ  نف�س����ها،  الأمريكي����ة  بالحكوم����ة  اأو  وباليه����ود 
�س����يرون كم �سيخ�س����رون؛ لأن من اأ�س����بح ممتلئا �س����خطا 
�س����د اأمريكا و�س����د اإ�س����رائيل األي�����ض هو من �سي�س����تجيب 
للمقاطعة القت�سادية؟ والمقاطعة القت�سادية منهكة.

م���ن العجي���ب اأن الع���رب يفهم���ون اأن اأمري���كا اأح���وج 
اإليه���م من حاجتها لإ�س���رائيل .. األي����ض ذلك معروف؟. 
وبريطاني���ا  اأمري���كا  اإلي���ه  تحت���اج  ال���ذي  البت���رول  ه���ل 
وفرن�س���ا وغيره���ا م���ن دول الغرب م���ن اإ�س���رائيل اأو من 
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البل���دان العربية الأخرى؟. اأمريكا وبريطانيا وفرن�س���ا 
وغيرها بحاجة اإلى العرب اأحوج منها اإلى اإ�سرائيل.

اأمريكا حاجتها اإلى اإ�سرائيل ل ت�ساوي �سيئاً بالن�سبة 
لحاجته���ا اإل���ى العرب، والع���رب يفهم���ون اأن اأمريكا هي 
وراء اإ�س���رائيل، وبريطاني���ا ه���ي الت���ي ت�س���اند اإ�س���رائيل، 
اأمريكا هي التي ت�س���اند اإ�س���رائيل، وفرن�سا ودول الغرب 

جميعاً هي التي ت�ساند اإ�سرائيل.
فلم���اذا ل يفهم���ون ب���اأن عليه���م - اإذا كان���ت اأمري���كا 
اأح���وج اإلينا ودول الغرب اأحوج اإلينا ك�س���وق ا�س���تهاكية، 
ل   - وغيره���ا  البترولي���ة  ثرواتن���ا  اإل���ى  ويحتاج���ون 
ي�س���تطيعون اأن ي�س���تخدموا ه���ذا كو�س���يلة �س���غط عل���ى 
اأمريكا وبريطانيا وغيرها لأن تجعل اإ�سرائيل تكف عما 
تق���وم ب���ه على اأق���ل تقدير؟!. ل. اإ�س���رائيل ت�س���رب الآن 
ال�س���لطة الفل�س���طينية، ت�س���رب الفل�س���طينيين والعرب 
يعلن���ون وقوفهم م���ع اأمريكا في قيادتها للتحالف �س���د 

الإرهاب - كما ي�سمونه -.
األي�ض هذا من الأ�سياء الغريبة؟ األي�ض هذا مما يدل 
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على اأن م�س���كلة العرب وم�س���كلة الم�س���لمين هي م�سكلة 
داخلي���ة؟. اأنه���م ه���م قد و�س���لوا اإل���ى حالة �س���يئة، حالة 
�س���يئة ل يمكن لاإن�سان اأن يت�سور فظاعة هذه الحالة، 
ل ي�س���تطيعون اأن ي�س���تخدموا حتى حاج���ة اأمريكا لهم، 
اإلي���ه،  اأمري���كا بحاج���ة  البرامي���ل  والبت���رول بمايي���ن 

وغيرها من دول الغرب.
ما حاجة اأمريكا اإلى اإ�سرائيل؟ ما هو الذي ت�ستفيده 
اأمريكا من اإ�س���رائيل من الناحية القت�سادية؟ ل �سيء، 

ل �سيء.
ثم لماذا ل يعملون على مقاطعة ال�سركات الأجنبية؟ 
اأحيانا اإذا ح�س���ل هكذا من منطلق فردي، اأو مجموعات 
تعم���ل عل���ى اأن تقاط���ع منتج معي���ن ل�س���ركات يهودية .. 
لك���ن لماذا ل تتخذ الدول العربية قراراً بقطع التعامل 
القت�سادي مع اأي �سركة اإ�سرائيلية، اأو تدعم اإ�سرائيل. 

األي�ض با�ستطاعتهم هذا؟.
اإذا كان الع���رب يخاف���ون م���ن اأي ح�س���ار  لم���اذا - 
اقت�س���ادي عل���ى دولة ما - لم���اذا ل يعملون على اإقامة 
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�سوق اإ�سامية م�ستركة بحيث يح�سل تبادل اقت�سادي 
فيما بين البلدان الإ�سامية، ومع بلدان اأخرى؟.

اأي�س���اً هن���اك بل���دان اأخرى لي�س���ت م�س���تعدة اأن ترتبط 
اقت�س���ادياً باأمري���كا ف���ي ما لو ح�س���ل من الجان���ب العربي 
مقاطع���ة لأمري���كا، اأو لأي بل���د ت�س���اند اإ�س���رائيل .. هن���اك 
بلدان اأخرى م�ستعدة للتعامل مع العرب، �ستاأخذ بترولهم، 

�ستاأخذ منتجاتهم، �ستاأخذ اأ�سياء كثيرة وتتعامل معهم.
 م���ن واج���ب العلم���اء هم اأن يلحوا في ه���ذا المجال؛ 
لأن���ه ات�س���ح جلّي���اً اأن الأم���ة ل ت�س���تطيع اأن تداف���ع ع���ن 
دينه���ا، ول ت�س���تطيع اأن تداف���ع عن نف�س���ها وهي ل تزال 
اأ�سا�س���اً عل���ى  فاق���دة لقوته���ا ال�س���روري ال���ذي يعتم���د 
واأ�س���بح  �س���رطاً،  اأ�س���بح  ال�س���تيراد.  ولي����ض  الزراع���ة، 
اأ�سا�س���اً، واأ�س���بح �س���رورّياً الهتمام بجان���ب الزراعة في 
مجال ن�س���ر الإ�سام اأ�سد من حاجة الم�سلي اإلى الماء 
ليتو�ساأ به. هل ت�سح ال�ساة بدون طهارة؟ اإذا لم يجد 

الماء يمكن اأن يتيمم في�سلي. 
م���ا دمن���ا مفتقدي���ن تاأمي���ن غذائنا فا ن�س���تطيع اأن 



49

نعم���ل �س���يئاً، ولو كانت كل ال�س���حاري )ق���ات( ولو كانت 
كل الجب���ال )ق���ات( ل ن�س���تطيع اأن نق���ف موقف���اً واحداً 
�س���د اأع���داء اهلل، اأ�س���بحت حاجتن���ا اإلى الغذاء اأ�س���د من 
حاج���ة الم�س���لمين اإل���ى ال�س���اح في ميدان وقفتنا �س���د 

اأعداء اهلل.
القوت ال�سروري فا ت�ستطيع اأن تقف على قدميك 
وت�س���رخ ف���ي وجه اأعدائ���ك واأنت ل تمل���ك، واإنما قوتك 

كله من عندهم.
ولك���ن نحن نق���ول: اإن اتخاذ المواقف هو في الوقت 
نف�س���ه من مقدمات العودة اإلى اهلل �س���بحانه وتعالى، اأو 
بداي���ة العودة اإلى اهلل لنعد اإلى اأنف�س���نا، فنراه �س���بحانه 
وتعالى يطلب منا وياأمرنا باأن نكون اأن�ساراً لدينه، واأن 
نعت�س���م جميع���اً بحبل���ه، واأن نكون اأمة تاأم���ر بالمعروف 
وتنه���ى ع���ن المنك���ر، تدع���و اإل���ى الخي���ر، وتق���وم به���ذه 

المهمة في النا�ض جميعاً.
اأن يعي���د  �س���بحانه وتعال���ى  ف���ي اهلل  فاأملن���ا كبي���ر 
اإلين���ا ب���ركات ال�س���ماء والأر����ض، في�س���تطيع النا����ض اأن 
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يع���ودوا اإلى زراعة الحبوب، وزراعة مختلف الأ�س���ناف 
م���ن الثم���ار التي هم بحاجة ما�س���ة اإليه���ا لأنها قوتهم 

ال�سرورية.

الشعار واملقاطعة من مكاسبها األولية هي: توفر 
حالة من املنعة الداخلية

يق��ول ال�سي��د عب��د المل��ك حفظ��ه الل ف��ي خطاب��ه 
بمنا�سبة ال�سرخة لعام 1436ه� :

ه���و  الأولي���ة  مكا�س���بها  م���ن  والمقاطع���ة  "ال�س���عار 
الداخلي���ة،  المنع���ة  م���ن  حال���ة  توف���ر  المك�س���ب:  ه���ذا 
حال���ة م���ن ال�س���خط والع���داء لاأع���داء تحم���ي الداخ���ل 
ال�س���عبي ل�س���عبنا ولأمتن���ا، تحمي���ه من العمال���ة، عندما 
يك���ون هناك بيئة هكذا بيئة معادية لاأعداء لها موقف 
معروف منهم، ت�س���بح م�س���األة العمالة والخيانة م�ساألة 
خطي���رة ويح�س���ب العم���اء والخون���ة األ���ف األف ح�س���اب 
قب���ل اأن يتورط���وا ف���ي ذل���ك، لك���ن اإذا كان هن���اك واق���ع 
���اأ لي�ض هناك اأي ن�س���اط عدائي ول اأي موقف يكون  مهيَّ
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حينئٍذ م�س���جعاً للكثير من �سعيفي الإيمان، من الذين 
لي����ض لديه���م �س���مير ول اإن�س���انية ول مب���داأ ول وطنية 
ول اأي �س���يٍء اآخ���ر، كل عوام���ل المنع���ة مفق���ودة لديه���م 
يمكن اأن ي�س���تغلوا الفر�س���ة عندما يج���دون بيئة مهياأة 
وقابلة، فيدخلوا في العمالة ول يتحا�سون من اأي �سيء 
ويت�سابقون فيها، هذا مك�سب مهم، مك�سب مهم للغاية، 

و�سياأتي اأي�ساً التاأكيد على اأهمية هذه النقطة".

املقاطعة االقتصادية هي واحدة من وسائل الرباءة 
من أعداء اهلل 

يقول ال�سيد عبد الملك حفظه الل في )الدر�ض الثالث 
من درو�ض التوبة(:

المباركة على �س���وء  الآيات  ف���ي  الحديث  "ي�س���تمر 
م���ا تق���دم م���ن اآيات �س���ابقة م���ن بداي���ة ال�س���ورة، وبداية 
ال�س���ورة الوا�س���حة المتعلق���ة بالب���راءة من الم�س���ركين 
فيم���ا هم عليه من �س���رك وكفر و�س���ال وف�س���اد، وفيما 
ه���م علي���ه م���ن ع���دوان وطغي���ان وا�س���تهداف لاإ�س���ام 
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والم�س���لمين فيما يمثلونه من خطورة على الم�س���لمين 
في دينهم، وفي اأمنهم وا�ستقرارهم وفي كل �سيء.

من بداية ال�س���ورة �س���ورة براءة بكل ما يندرج تحت 
الب���راءة م���ن مواق���ف، موق���ف القت���ال مث���ًا، موق���ف 
المقاطع���ة، موقف الب���راءة التي هي موق���ف يعبر عنه 
مثلم���ا ه���و ح���ال ال�س���عار. كثي���ر م���ن المواق���ف تدخ���ل 
ف���ي اإطار البراءة، فالبراءة ت�س���مل مواق���ف كثيرة كلها 
مباين���ة وكله���ا ع���داء لاأع���داء الحقيقيي���ن لاإ�س���ام 

والم�سلمين.
كما هو وا�س���ح في واقعنا كم�س���لمين كما هو وا�س���ح 
على م�ستوى بلدنا وعلى م�ستوى تجربتنا في م�سيرتنا 
القراآني���ة الكثي���ر م���ن النا����ض ل���م ي�س���تجب هلل، ويتب���راأ 
م���ن الم�س���ركين وا�س���تجاب لمن؟ ا�س���تجاب للمجرمين 
والظالمين والفا�س���دين فتبراأ من الموؤمنين فتبراأ من 
الموؤمني���ن، �س���واًء البراءة بال���كام، اأو الب���راءة بالقتال، 
البراءة بالموقف، البراءة بالموقف.. ولربما من اأعظم 
م���ا يعان���ي منه الم�س���لمون ب�س���كل عام كحال���ة غالبة في 
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الأع���م الأغل���ب ه���و اأن هن���اك خل���ل كبي���ر جداً ف���ي واقع 
الأمة فيما يتعلق بهذا الجانب".

ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى الرحمة ل�سهدائنا وال�سفاء 
لجرحانا، والفرج لأ�سرانا، والن�سر للمجاهدين في كل 

الجبهات والثغور.
و�سلى اهلل على محمد وعلى اآله الطيبين الطاهرين.

•••
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