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بٌان صحفً

أمريكا وروسيا والصين وأشياعهم يلعبون بالنار
وال شيء منهم ألجل خير العالم!
لقد أصبح من الواضح أن إدارة باٌدن لدٌها عقلٌة مظلمة مثل سابقاتها .ففً األشهر القلٌلة الماضٌة فقط ،أثبتت أنه
بهدف الحفاظ على هٌمنتها على االقتصاد العالمً ،لٌس لدٌها أي مشكلة على اإلطالق فً إٌصال أي وضع سٌاسً فً
العالم إلى نقطة اشتعال كاملة.
بداٌة هذا الشهر  ،وفً محاولتها إلعادة إحٌاء نسبة التأٌٌد المتضائلة للحزب الدٌمقراطً قبٌل انتخابات الكونجرس
المقبلة ،قامت رئٌسة مجلس النواب األمرٌكً نانسً بٌلوسً باستفزاز الصٌن الساخطة أصال ،من خالل زٌارتها لتاٌوان.
لم ٌنس العالم بعد كٌف عمل الرئٌس األمرٌكً جو باٌدن فً شباط/فبراٌر الماضً بجد ،من أجل إشعال المواجهة
الروسٌة األوكرانٌة من خالل التأكٌد مراراً وتكرارا ً على أن الرئٌس الروسً فالدٌمٌر بوتٌن قد قرر غزو أوكرانٌا ،فً
ما كان تكتٌكا ً واضحا ً من أجل جره لفعل ذلك.
فً نهاٌة المطاف ،نجح باٌدن فً استفزازاته ،واآلن أصبح على العالم أن ٌتعامل مع كارثة روسٌة أوكرانٌة ذات
تداعٌات عالمٌة على األمن الغذائً واالستقرار االقتصادي والقلق المجتمعً بسبب التساؤل المتكرر حول فرص حصول
شتاء نووي.
اآلن ٌأتً دور الصٌن فً السقوط فً عمق الخدٌعة األمرٌكٌة ،والتً هً إشعال دائرة من النار فً المناطق المحٌطة
بالصٌن ،بحٌث تكون من السخونة بمكان أن تجبرها فً نهاٌة المطاف على البدء بتقلٌص وجودها فً االقتصاد العالمً.
والسؤال الكبٌر هو ،كل هذا من أجل ماذا؟ أي نوع من العالم تعدنا به هذه الدول؟! فال أمرٌكا وال الصٌن وال روسٌا
تعطً األمل فً بناء عالم أفضل وٌلٌق بالبشرٌة.
إذا ما زاوجنا بٌن تعبٌرٌن إنجلٌزٌٌن ،فسنقول إن الوقت قد حان لالعتراف "بالفٌل األبٌض الموجود فً الغرفة" .فلقد
حان الوقت لكً ٌتوقف العالم عن تجنب خوفه من االعتراف بحقٌقة أن الرأسمالٌة وكل عقٌدة بشرٌة وضعٌة أخرى ،كلها
عقائد باطلة وكارثٌة ،وأنها أصبحت وحشا ً مكلفا ً إذا ما بقً فً المنزل ،وسٌكون الثمن هو قدرة البشرٌة على االستمرار
بالحٌاة.
لقد تم تطبٌق اإلسالم ،ألكثر من ألف عام ،فجعل الملٌارات من الناس سعداء ،حصل ذلك بٌنما كان اإلسالم ٌعزز
المساواة فً الحقوق والتقدم البشري فً جمٌع مجاالت الحٌاة .ولقد اخترنا مثالٌن سرٌعٌن لهذا األمر:
لقد كانت الشرٌعة اإلسالمٌة هً أول من أرسى أسس القضاء الممنهج  ...وكانت الخالفة فً بغداد فً القرن الثامن،
هً التً أسست بٌت الحكمة ،الذي كان مهدا للعدٌد من العلوم ومن بٌنها المعادلة الرٌاضٌة أي علم الجبر الذي مكن عدداً
من علماء الغرب فٌما بعد من التوصل إلى اكتشافاتهم من خالله.
مرة أخرى ندعو المفكرٌن المسلمٌن والعلماء والمؤثرٌن اإلعالمٌٌن ،للعمل مع حزب التحرٌر للضغط على أهل
القوة والمنعة لتحقٌق النهوض الثانً لألمة اإلسالمٌة بالعمل إلقامة الخالفة الموعودة على منهاج النبوة.
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