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أركان النظام التركي بالمئات عند قبر مؤسسه ويمنعون صﻼة الجمعة والجماعة
قام النظام التركي يوم  2020/4/23باﻻحتفال بما يسمى عيد السيادة الذي شرعه مصطفى كمال
هادم الخﻼفة والشريعة ،أي عيد إلغاء السيادة للشرع وجعلها للشعب على النمط الغربي ،فتوجه أركان
النظام وخاصة أعضاء البرلمان نحو المبنى الضخم لقبر مصطفى كمال ليقوموا بتأدية شعائر العبادة
الكمالية ،بالسير جماعيا والصعود إلى اﻷعلى نحو مكان فيه القبر ،وعزف موسيقى حزينة وموسيقى
النشيد الوطني ومن ثم اﻻنحناء أمام قبره والوقوف دقائق من الصمت تعبيرا عن الخشوع وتقديم إكليل
زهور والكتابة في دفتر المذكرات للتأكيد على اتباع مبادئ الكفر التي جاء بها والتضحية في سبيلها من
علمانية وجمهورية وديمقراطية وقومية ووطنية وحرية .وظهرت صور أعدادهم بالمئات متﻼصقين ،ولكن
كانت تغطي أفواههم الكمامات .وقد ظهر أردوغان بدون كمامة مع مجموعة أطفال يحتفل بالعيد ويهتف
بالنشيد الوطني معهم وألقى كلمة يذ ّكر بأن هذا العيد عيد السيادة للشعب عيد الديمقراطية وكال المديح
لمصطفى كمال باني الجمهورية وترحم عليه.
بينما في المقابل يُمنع المصلون منذ أسابيع من دخول المساجد وإقامة صﻼة الجمعة وصﻼة الجماعة
ولو لبسوا الكمامات وأخذوا كل التدابير واﻻحتياطات ولو كانوا من اﻷصحاء بدعوى فيروس كورونا،
يحارب المسلمون الذين يدعون إلى إحياء
واتخذوا قرارا بإغﻼق المساجد طوال شهر رمضان .وكذلك
َ
الخﻼفة ،وقد أصدرت الدولة عفوا عن المساجين المرتكبين للجرائم العادية من قتل واغتصاب وسرقة
ونهب واختﻼس وتع ٍد على حقوق اﻷفراد وغير ذلك من الجرائم وتجار مخدرات ،ولكن عفوها لم يشمل
حملة الدعوة اﻹسﻼمية ودعاة الخﻼفة ومنهم شباب حزب التحرير.
-------------قره
السعودية تلغي العقاب بالجلد ﻷن اﻹسﻼم يُ ّ
رويترز  - 2020/4/24أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن
المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب ،وذلك ﻷن اﻹسﻼم يقر هذا الشكل ،وتريد السعودية أن تتبع أحكام
الكفار شبرا ً بشيبر وذراعا ً بذراع.
وأشار القرار إلى استبدال السجن بالجلد أو الغرامة أو كليهما .وقالت الوثيقة "يضاف ذلك إلى اﻹصﻼحات
والتطورات المتحققة في مجال حقوق اﻹنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز

وبإشراف ومتابعة مباشرتين من سمو ولي العهد اﻷمير ﷴ بن سلمان بن عبد العزيز" .فحقوق اﻹنسان ينظر إليها
الملك وابنه على أنها بعيدة عن أحكام اﻹسﻼم ،فهي مسألة تخص أحكام الكفر التي تأخذها السعودية عن القضاء
اﻷمريكي واﻷوروبي.
وادعت رويترز بأن عقوبة الجلد تطبق على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية .وبدون نظام
قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة اﻹسﻼمية ،يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج
بأحكامهم الخاصة.
ووثقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجلد في جرائم من بينها
السكر العلني ،وتعني المنظمات الحقوقية الغربية بالهجوم على أي حكم له أصل من دين ﷲ الحنيف ،وتضغط في
سبيل تطبيق السعودية لﻸحكام التي تبيح المجون والتعري والزنا والخمر بسبب شدة عداء الغرب لﻺسﻼم.
ولم تذكر رويترز إن كانت الوثيقة السعودية الجديدة التي ترفض الجلد قد نصت أيضا ً على تحريم استدعاء
الناس إلى القنصليات وتقطيع جثثهم وتذويبهم بالسوائل الحمضية ،وربما تركت هذه المسألة ﻻجتهاد الملك سلمان
وابنه دونما انتقادات من المنظمات الغربية ﻷن اﻹسﻼم يحارب هذه الوسائل الهمجية في التعذيب ،واكتفى الغرب
بالمطالبة فقط بحظر الجلد ﻻرتباطه باﻷحكام الشرعية.
-------------أمريكا في خطر :شركات مطهرات تحذر من اتباع نصائح ترامب
بي بي سي - 2020/4/25 ،أطلقت شركة منتجة لمواد مطهرة ومنظفات منزلية تحذيرا شديدا من استخدام
منتجاتها على الجسم البشري بعد أن رجح الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب إمكانية استخدامها لعﻼج فيروس
كورونا .وقالت شركة ريكيت بنكايزر" :تحت أي ظرف ،ﻻ ينبغي استخدام" منتجاتها عن طريق الحقن أو البلع.
وتعتبر المطهرات مواد خطيرة قد تؤدي إلى التسمم إذا تناولها اﻹنسان عن طريق البلع .وحتى التعرض
الظاهري لها قد ينطوي على خطر على البشرة ،والعينين ،والجهاز التنفسي .فيما تخوفت الكثير من الجهات
السياسية أن يقدم مؤيدو ترامب فعﻼً على تطبيق نصائحه القاتلة فيقدموا على تعقيم رئاتهم وأحشائهم بالديتول أو
أي مادة مطهرة أخرى.
واﻷخطر أن تصريحات ترامب الهوجاء التي سببت ذهوﻻً في اﻷوساط العلمية اﻷمريكية والعالمية ﻻ تقابل
داخل أمريكا بما يجب أن تقابل به ،كأن تكون سببا ً لعزله ،فالحاكم في أمريكا هو رأس المال وبما أن الرئيس
اﻷمريكي يملكه فهو على حق ،ﻷن الرأسمالية تقدس المال ،وﻻ تقدس العلم ،فليس من شروط الرئاسة العلم الكافي
للحكم أن الرئيس يحقق الكفاءة ،بل الشرط أنه إما يمتلك رأسمال كفيﻼً بإيصاله للحكم أو أنه يتمتع بدعم الشركات
الرأسمالية الكبرى ،فتنفق على حملته اﻻنتخابية بما يوصله إلى الرئاسة حتى لو طلب من شعبه أن يحقنوا
أحشاءهم بالديتول! وهكذا تخسر الرأسمالية بسبب تقديسها للمال والنفوذ المالي تحت شعار "أنت على حق ما دمت
تمتلك المال".
وفعﻼً ما أحوج العالم ﻷن يرى نموذجا ً عمليا ً للحكم اﻹسﻼمي النقي الصافي.
-------------روحاني :نتابع التحركات اﻷمريكية بدقة لكن لن نكون البادئين بأي حرب
آر تي - 2020/4/25 ،فيما تحاول أمريكا توتير اﻷوضاع في الخليج وإثارة مشاكل مع إيران لرفع سعر
النفط وإنقاذ قطاعها النفطي المتهاوي على ما يبدو فقد أكد الرئيس اﻹيراني حسن روحاني أن طهران ترصد
التحركات اﻷمريكية بدقة ،لكنها لن تكون البادئة بأي حرب أو توتر في المنطقة.
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﷽
جاء هذا التصريح خﻼل اتصال هاتفي بين روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت.
وأضاف روحاني أن ضمان اﻷمن اﻹقليمي يتحقق بالتعاون بين دول المنطقة نفسها دون أن يذكر لماذا أقدمت
الزوارق اﻹيرانية على التحرش بالسفن اﻷمريكية قبل أيام وفور انهيار سوق نفط غرب تكساس ،ولم يقل فيما إذا
كان ذلك سياسة ً إيرانية أم أن واشنطن هي من طلب من إيران التحرش بسفنها من أجل افتعال أزمة في الخليج قد
تعيد لسعر النفط شيئا ً من قوته.
وفي وقت سابق أعلن قائد الحرس الثوري اﻹيراني ،حسين سﻼمي ،عن توجيه أوامر للقوات البحرية في
مياه الخليج ،باستهداف أي قطع حربية أمريكية تهدد أمن إيران أو سفنها دون أن يذكر كذلك إن كان اﻷمر منسقا ً
مع أمريكا أم ﻻ .وتريد إيران من المسلمين نسيان جبنها وتخاذلها في الرد على أمريكا بعد مقتل سليماني
والمهندس في العراق.
بل إن التكنولوجيا الدفاعية اﻹيرانية قد صارت محل تندر وهزل عندما أعلن هاوي اتصاﻻت ﻻسلكية روسي
اليوم السبت ،أنه رصد اتصاﻻ من أول قمر صناعي عسكري أطلقته إيران مؤخرا ،ما أتاح له الكشف عن تفاصيل
تقنية عن هذا الجهاز.
وأكد دميتري باشكوف ،في حديث لوكالة "نوفوستي" ،أن اﻻتصال الذي رصده أتاح له تحليل البيانات عن
وضع أنظمة القمر اﻹيراني "النور" بالتفصيل ،وذكر بأنه من أبسط أنواع اﻷقمار الصناعية الذي يفترض أن
حجمه صغير للغاية بما يجعله بدائيا ً.
وإذا كانت التقنيات الدفاعية اﻹيرانية التي يسمونها متطورة في مرمى يد هاوي اﻻتصاﻻت الروسي ،فﻼ يعلم
أحد كيف يمكن أن تواجه بها أمريكا .وقد اكتشف الشعب اﻹيراني كيف تواجه حكومته فيروس كورونا بمثل هذه
اﻷدوات المتخلفة ما يزيد من معاناة الشعب في ظل حكومة الجعجعة التي يظن سامعها بأنها تنافس أمريكا والغرب
فيما يشاهد العالم مشاهد أجهزة رش الذباب الفردية كتلك التي يستخدمها المزارعون لرش محاصيل العنب لتعقيم
العاصمة طهران وشوارعها من فيروس قاتل فتك بآﻻف اﻹيرانيين.
فعﻼً إن حكومة إيران ومعها كافة الحكومات العربية قد انتهى تاريخها منذ فترة طويلة ،فصدأت سياساتها،
ولم تعد تنفع بشيء ،وآن لها اﻷوان ﻹخﻼء الساحة للقادم العمﻼق :الخﻼفة الثانية على منهاج النبوة.

