ابخلالفة تسود حضارة اإلسالم ويندثر ما سواها
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رميا عبد امللك إطالق برانمج لدعم املخرجني السينمائيني احملرومني من حرية
التعبري يف بلداهنم ،قائلة إن "الربانمج الذي حيمل اسم كامريات حرة سيتيح استضافة هؤالء املخرجني يف فرنسا
لستة أشهر على األقل" .وأشارت إىل أن "اتفاقا سيُربم بني املدينة الدولية للفنون واملركز الوطين للسينما يف هناية
الشهر احلايل إلطالق هذا املشروع ولكي تبقى فرنسا األرض املضيفة للفنانني الذين حيتاجون إىل التعبري واإلبداع
حبرية".
ويتيح الربانمج استضافة هؤالء لستة أشهر داخل مقر خاص يف فرنسا ،مع تغطية كاملة ملصاريف التنقل
ستخصص ميزانية قدرها مئتا ألف يورو خالل سنته األوىل ،ما
واإلقامة والنفقات الرتبوية خالل اإلقامة ،كما
َّ
سيتيح استضافة حنو عشرة سينمائيني .وأكدت الوزيرة أن "السينما الفرنسية هي األكثر انفتاحا على العامل".
فيا ترى مباذا ستغذون عقول هؤالء الذين زعمتم أهنم حمرومون من التعبري ،أهي ثقافتكم الضحلة القذرة الت
غزومت هبا العامل؛ ثقاقة العهر ،ونشرمت هبا األمراض اجلنسية ،وأفسدمت هبا الناس ،أم ماذا يف جعبتكم غري اخلراب
ودمار عقول الشباب؟!
إن أصحاب النظام الرأمسايل ومنذ أن ُهدمت دولة املسلمني اخلالفة ،أصبحوا حيملون إلينا حضارهتم القذرة

املأفونة الت أضلت كل من تبناها من أبناء املسلمني ،وجعلته مسخا مشوها من جراء تلك األفكار .وهؤالء
اجملرمون هلذه األمة ابملرصاد ،حىت يدنسوا عقول أبنائها حبضارهتم ،ويصبحوا مضبوعني هبا ،فيصعب االنفكاك
منها ،ولألسف فقد وجدوا من بعض أبناء املسلمني صيدا سهال بعد أن أغروهم ،وال سيما يف ظل تبين حكام
املسلمني للنظام الرأمسايل ومنها احلرايت.
نقول هلم إن هذه األموال الطائلة الت تنفقوهنا حلرف أبناء املسلمني عن اجلادة ستكون عليكم حسرة وندامة:

صدُّوا عن سبيل اّلل فسيُنف ُقوَنا ُث ت ُكو ُن عل ْيه ْم ح ْسرة ُث يُغْلبُون والذين
﴿إن الذين كف ُروا يُنف ُقون أ ْمواَلُ ْم لي ُ

كف ُروا إل جهنم ُُْيش ُرون﴾ ،فالعهر والدعارة والشذوذ هي ما حتمله بلد مثل فرنسا من حضارة غزت حىت دور

عبادهتم ،ففي  03تشرين األول/أكتوبر  2021أوردت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) نتائج أولية لتحقيق
جتريه جلنة مستقلة أن بني  2900و 3200شخص تورطوا يف جرائم جنسية ضد األطفال يف الكنيسة الكاثوليكية
يف فرنسا ،خالل سبعني عاما ،كما ورد يف تقرير غري مسبوق ،وبعد عامني ونصف العام من العمل تنشر اللجنة
املستقلة املعنية ابالعتداءات اجلنسية على األطفال يف الكنيسة منذ 1950م ،ويرأسها جان مارك سوفيه ،نتائج
حتقيقاهتا يف تقرير يقع يف  2500صفحة مبا يف ذلك املالحق املرتبطة به ،على حد قوله.

وقال أحد أعضاء اللجنة املستقلة طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن التقرير "سيشكل انفجارا".
من جهته ،أكد أوليفييه سافينياك من جمموعة ابرليه اي روفيفر أنه "سيكون له أتثري قنبلة" .ويؤكد عامل االجتماع
فيليب بورتييه وهو عضو آخر يف اللجنة "لن يكون حمابيا" .وقال األسقف إريك دي مولني بوفورت رئيس مؤمتر
أساقفة فرنسا يف اجتماع مع أبناء أبرشيته إنه خيشى أن يتضمن التقرير "أعدادا كبرية وخميفة".
وقال رئيس اللجنة جان مارك سوفيه لوكالة فرانس برس األحد إنه كان هناك "بني  2900و 3200من
مرتكيب جرائم جنسية ضد األطفال" من كهنة ورجال دين آخرين يف الكنيسة الكاثوليكية يف فرنسا منذ .1950
وأضاف أن "هذا هو احلد األدىن من التقديرات" الت تستند إىل إحصاء وفحص واثئق الكنيسة والقضاء والشرطة
القضائية والصحافة والشهادات الت تلقتها هذه اللجنة.
فماذا نرجو من أمثال هؤالء الذين حيملون لنا الشقاء والشر املستطري؟! ولن تندثر هذه احلضارة املاجنة إال
حبضارة أخرى حتل حملها حتمل اخلري للناس أينما وجدوا ،لتخرجهم من ظلمات الرأمسالية إىل نورها؛ إهنا حضارة
اإلسالم الت استظل هبا الناس فنعموا ابالستقرار والطمأنينة ،وكانت أمسى غاايت من حيملون لنا هذه السموم
وقتذاك أن ينهلوا من علومنا وثقافتنا الت ذاع صيتها ،وأصبحت قبلة للعاملني ينهلون من معينها الصايف؛ فها هو
جورج الثاين يبعث برسالة إىل خليفة املسلمني فحواها" :من جورج الثاين ملك إجنلرتا والغال والسويد والنرويج إىل
اخلليفة ملك املسلمني يف مملكة األندلس صاحب العظمة هشام الثالث اجلليل املقام .بعد التعظيم والتوقري ،فقد
مسعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصايف معاهد العلم والصناعات يف بالدكم العامرة ،فأردان ألبنائنا
اقتباس مناذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة يف اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم يف بالدان الت يسودها اجلهل من
أربعة أركان .ولقد وضعنا ابنة شقيقنا األمري ُدوابنت على رأس بعثة من بنات أشراف اإلجنليز تتشرف بلثم أهداب
العرش والتماس العطف لتكون مع زميالهتا موضع عناية عظمتكم ومحاية احلاشية الكرمية وحدب من لدن اللوايت
سيتوفرن على تعليمهن .ولقد أرفقت مع األمرية الصغرية هدية متواضعة ملقامكم اجلليل ،أرجو التكرم بقبوهلا مع
التعظيم واحلب اخلالص" .وختم رسالته "من خادمكم املطيع جورج الثاين".
لن تندثر مثل هذه احلضارة املأفونة الت انبثق عنها النظام الرأمسايل ،ولن تسود ثقافتنا وحضارتنا إال بوجود
دولة تطبقه وحتمله إىل العامل؛ دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا إبذن هللا تعاىل.
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