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ياسمينة صالح

 (http://almoslim.net/tarbawi/282088)

(all_dialogue/) حوارات « (policy/) الرئيسية (/) » السياسي

الداعية داود عمران:بوسنة جديدة بجنوب نيجيريا إال إذا..زورونا كما يزورنا المنصرون!!..بيل جيتس
يمول التنصير بـ200مليون دوالر سنويا

17 جمادى األول 1431

أعرب الداعية النيجيري داود عمران مالسا أبو سيف هللا عن خشيته من حدوث بوسنة جديدة
لألقلية المسلمة في الجنوب النيجيري إذا لم يحدث تضافر جهود إسالمية أممية لتحسين

أوضاع المسلمين عمومًا في نيجيريا، والجنوب ذي الغالبية "المسيحية" خصوصًا، ودعا الشيخ
عمران الذي يرأس جمعية تعاون المسلمين في نيجيريا، ويشغل أيضًا منصب مدير الملتقى
اإلسالمي لدعم الشعب الفلسطيني في حواره مع موقع "المسلم" إلى ضرورة تعرف الهيئات

اإلسالمية في العالم اإلسالمي على أوضاع المسلمين، مستنكرًا أن تكون زيارات بعض هيئات
التنصير أكثر كثافة من المؤسسات اإلسالمية، وكشف الشيخ عمران عن معلومات بالغة األهمية

حول أوضاع المسلمين في نيجيريا، وعن التحديات التي تواجههم. 

شهدت نيجيريا موجة عنف موجهة ضد المسلمين، والسؤال الذي نريد توجيهه إليكم على بساطته هو: ما أسباب هذه اإلبادة ولماذا في هذا الظرف بالذات،
وكيف تفسرون استهداف المسلمين في دولة مثل نيجريا 

في الحقيقة إن نيجيريا دولة مسلمة، ألن أكثر من 65 % من سكانها مسلمون يسكن معظمهم في شمال نيجيريا والباقون في الجنوب الذي يسيطر عليه
المسيحيون سياسيا واقتصاديا وتعليميا واعالميا، ألن اإلستعمار الذي غالبا يرافقه المنصرون دخل من جنوب نيجيريا ولم يسلم له الشماليون الذين يتمتعون

بحكم إسالمي باسم الخالفة اإلسالمية أقامها المجاهد المجدد الشيخ عثمان بن فوديو منذ قرنين ماضين. ويعاني الشعب النيجيري من العنف الطائفي والديني
معا منذ االستقالل، وذلك لمحاولة القبائل المسيحية في الجنوب بسط سيطرتها على نيجيريا. نريد في هذا الحوار أن نبين للعالم حقيقة قد ال يسبقنا غيرنا في

ابدائها وهي: اإلقتتال القبلي سببه الدين وحتى السياسي في أغلب األحيان، فالصراع والعنف واالقتتال في نيجيريا يحدث دائما بين ثالثة قبائل رئيسية :قبيلة
هوسا وفوالني،وقبيلة يوروبا وقبيلة ايبو. في عام 1967 أعلن الثوار المسيحيون من قبيلة ايبو استقالل منطقة الجنوب الشرقي وقيام دولة " بيافرا" وهذه

الدولة التي تمولها "اسرائيل" خاضت مع الحكومة النيجيرية حربا شرشا لمدة ثالثة سنوات قتل فيها أكثر من مليون من المدنيين األبرياء واالنفصاليين وجيش
الدولة. غير أن أحداث العنف بين قبيلة يوروبا وهوسا دائما باسم السياسة مثل أحداث جوس الدامية إال أن ورائها حقد أسود من قبل المسيحيين المتطرفين
ضد اإلسالم، فغالبية المسيحيين انضموا إلى الحزب الحاكم الذي يسيطر عليه أوباسانجو الرئيس المسيحي السابق والمسلمون من هوسا انضموا إلى الحزب

المعارض وغالبية أعضائها من المسلمين، فاز المرشح المسلم في االنتخابات المحلية بمدينة جوس عاصمة والية بالتو فرفض المسيحيون فوز مسلم في والية
ذات أغلبية مسيحية بنسبة 70 في المائة مما أدت إلى اشتباكات بين المسلمين والمسيحيين منذ عام 2008م وجددت اإلشتباكات في هذا العام واستخدم

المسيحيون في االقتتال األسلحة المتطورة وقتلوا المسلمين وشردوهم واختطفوا نساءهم واغتصبوهن ورموا بعضهن في اآلبار وحرقوا البعض، وحاكم الوالية
المسيحي المتطرف لم يحرك ساكنا ذاك الوقت ولم نسمع من الدنيا إال األكاذيب وهناك تهديدات وانذارات من القبيلة الفوالنية والهوساوية بأنهم سينتقمون إن

لم تتحرك الحكومة وتقوم باعتقال ضباط مسيحيين مدوا المسيحيين باألسلحة وبعض من أغنيائهم ممن يمول المسلحين من الشبان المسيحيين المتطرفين
الذين يطالبون بإخالء مدينة جوس العاصمة من المسلمين، حتى جاء االنتقام ليلة يوم السبت 6 مارس 2010م عندما قام أكثر من مائة من الغاضبين المسلمين
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من رعاة الغنم من قبيلة الفوالني القريبة إلى قبيلة هوسا فدخلوا قرى مجاورة لمدينة جوس لالنتقام على مقتل 650 مسلم في االعتداء السابق وانتقاما لعدد
من النساء المسلمات وعدد من الشباب المسلمين واألطفال، والحال أن العالم تحرك ضد المسلمين كالعادة، تدخل الفاتيكان ببيانات لم نسمعها عندما قتل

المسيحيون أكثر من أربعة آالف من المسلمين في سلسلة من الهجمات الدامية منذ اعالن تطبيق الشريعة اإلسالمية في الواليات الشمالية المسلمة.

التقارير التي نشرتها مواقع إخبارية أكدت أن حملة التطهير الدينية ضد المسلمين في نيجيريا هي بداية لحمالت مماثلة قد تشهدها دول ذات أهمية
إستراتيجية في القارة السمراء. 

نعم، تعرف أن أفريقيا مستهدفة بالتنصير والقارة السمراء مستهدفة بالقوة وهناك ماليين من الدوالرات تأتي لتنصير المسلمين في هذه المنطقة حتى شركة
مايكروسفت التي يرأسها بيل غيتس تدعم التنصير بحوالي 200 مليون دوالر سنويا ترسل إلى الجمعيات التنصيرية والكنائس في غرب إفريقيا وللتصدي للمد

اإلسالمي وحماية المسيحية.

ردة الفعل الدولية إزاء هذه المجزرة األخيرة ضد المسلمين كانت شبه غائبة مثلما كان متوقعا، أال يعتبر صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم ضد المسلمين
جزء من مؤامرة دولية مققنة؟ 

الصمت الدولي حيال ما يحدث وصمت الحكومة النيجيرية منذ سنوات وكذلك الصمت العربي واإلسالمي الشك أنه شجع المتطرفين والمعادين لالستمرار في
قتل المسلمين واالستعداد الرتكاب مجازر أخرى ستسمعونها قريبا، وعليه فإننا نريد حراكا إسالميا لنصرة المسلمين في العالم، ولتخفيف الغبن عنهم، فالقضية

قضية إنسانية ومصيرية بالنسبة للمسلمين في نيجيريا ولمسلمي إفريقيا بشكل عام.

تعيش القارة اإلفريقية صحوة إسالمية رائعة في العديد من الدول المهمة مثل السنغال، ومثل الكاميرون، وغانا على الرغم من التعتيم واالضطهاد الذي تمارسه
السلطات الرسمية ضدهم، كيف يمكن حماية هذه الصحوة اإلسالمية وتشجيعها في ظل األوضاع السياسية المنغلقة والمناوئة لإلسالم في دول افريقية كثيرة،

في الوسط والجنوب على سبيل المثال؟ 
أوال ننصح رواد الصحوة اإلسالمية في هذه الدول والمناطق أن ال يستخدموا العنف ضد السلطة والمدنيين وأن يمارسوا الصبر والنفس الطويل فنصر هللا قريب

ولكن للصابرين المخلصين. وكما ندعو الدول العربية واإلسالمية واإلعالم الشريف إلى التدخل لحماية هذه الصحوة التي تحمي التراث اإلسالمي والعربي معا،
نحتاج دائما إلى تضافر الجهود بين كل المسلمين بحيث أن دفاعنا عن عقيدتنا جزء ال يتجزأ من دفاعنا عن أنفسنا، ونؤمن أن الصحوة اإلسالمية تبعث األمل في

النفوس بإذن هللا تعالى.

أنتم رئيس جماعة تعاون المسلمين في نيجيريا، حدثنا عن هذه الجماعة وموقعها في البالد؟ 
جماعة تعاون المسلمين لها الوجود القوي في منطقة الجنوب الغربي التي تسكنها قبيلة يوربا ثاني أكبر قبائل نيجيريا بعد قبيلة هوسا المسلمة ونسبة المسلمين
في القبيلة حوالي 65 في المائة. وهذه الجمعية تم تأسيسها لحماية المدن اإلسالمية والمسلمين من التنصير والتغريب ومن الحركات والعقائد المنحرفة وكذلك
إلصالح المجتمع وتحكيم شرع هللا. وللجمعية فروع في جميع المدن الرئيسية في منطقة الجنوب الغربي وفي بعض مدن من بقية المناطق في الجنوب، وكذا
لها فروع في واليات شمالية مثل أبوجا العاصمة وسوكوتو وكادونا وزمفرا وغيرها، وأسست الجمعية 27 مدارس ابتدائية واعدادية لحماية أبناء المسلمين من

المدارس التنصيرية، وللجمعية أنشطة إعالمية وثقافية وسياسية واجتماعية وخيرية وغيرها. فالجمعية نجحت في تعريف القضية والوضع في الجنوب للعالم
العربي واإلسالمي وذلك ببيانات صحفية ورسائل إلى المواقع والصحف العربية واإلسالمية. وكما نظمت الجمعية ملتقى اسالمي باسم (الملتقى اإلسالمي

لحقوق المسلمين في نيجيريا ) دعت إليه األئمة والزعماء والمسئولين والمثقفين والجمعيات والهيئات والمدارس والمراكز اإلسالمية في جنوب نيجيريا
وشمالها، والذي ُعقد في مقر الجمعية بمدينة إيوو والية أوشن في السابع من مارس هذا العام. وأكدت الجماعة في بيان لها أن هذا الملتقى ُعقد من أجل آالف

من المسلمين الذين قتلوا بدم بارد في مايدوغوري الشمالية، ومن أجل أكثر من 500 مسلم ُقتلوا في مدينة جوس الجنوبية، ومن أجل مساعدة األيتام واألرامل
والمرضى والجرحى وغيرهم من ضحايا المجازر والتصفية، ومن أجل جبهة إسالمية أو صف إسالمي واحد لمواجهة التحديات والمؤامرات واألخطار، ومن أجل

حل إسالمي واقعي ومناسب لمشاكل المسلمين هناك. ودعت الجماعة في بيانها ورسالتها إلى الملتقى إلى تأسيس لجنة وطنية إسالمية للدفاع عن حقوق
المسلمين في نيجيريا، ولتأسيس صندوق مساعدة الضحايا المسلمين، ولمالحقة ومعاقبة مرتكبي جريمة تصفية جماعة بوكو حرام ومجزرة جوس، ووضع حد

نهائي لتكرار الحادثة، وبداية عمل جاد لتأسيس المؤتمر الوطني لمسلمي نيجيريا لتوحيد صفوف المسلمين هناك، ووكما أعلنت الجمعية انطالق مشروع تأسيس
أول إعالم إسالمي في جنوب نيجيريا. وقد سبق أن قدمت الجمعية مساعدات مالية وغيرها لمسلمي جوس وذلك لمساعدة الممرضين واأليتام والجرحى وهم

مئات .

أنتم أيضا مدير الملتقى اإلسالمي لنصرة الشعب الفلسطيني، حدثونا عن الحراك الذي تقومون به في ظل المؤامرة الصهيونية/ الدولية الحالية الرامية إلى تهديم
المسجد األقصى وتهجير الفلسطينيين من القدس؟ 

تعتبر جماعة تعاون المسلمين أكبر جماعة إسالمية في الجنوب تدعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وقد قادت هذه الجماعة أكثر من مائة مظاهرة
سلمية حاشدة منذ عام ألفين فقط ، إضافة إلى عشرات من الموتمرات الصحفية ونشرات عديدة ، وللجماعة ملتقى سنوي لمناصرة القضية ويشارك في الملتقى
ّاالف من شباب المسلمين إال أن إعالمنا المتنصر تكتم هذه الجهود من أجل الشعب الفلسطيني األعزل ومن أجل القدس والمسجد األقصى المبارك وذلك برفض
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مشاركة

هذه المراكز اإلعالمية التي يسيطر عليها المسيحيون بث نشاطاتنا وفعاليات هذه الملتقيات. ولذلك يفكر قادة ومفكرو الجماعة في البديل وهو اإلعالم اإلسالمي
القوي المتكامل للتصدي ومواجهة هذه التحديات واألخظار التي تهدد مستقبل اإلسالم في المنطقة. مع ندائنا بصوت عاٍل للعالم اإلسالمى وللدول العربية خاصة

والمنظمات والمؤسسات الخيرية والدعوية والثقافية ولألفراد من المحسنين وأهل الخير إلى عدم مقاطعة حوالى 40 مليون من المسلمين فى جنوب نيجيريا
ودعمهم ومساعدتهم بالكتب والمال وعقد الدورات التعليمية والتدريبية والتثقيفية للدعاة ولقادة الجمعيات اإلسالمية ودعم مشاريعنا التعليمية واإلعالمية

وغيره.

يتم ربط اإلسالم باإلرهاب لمحاربته باستعمال القانون مستغلين خوف الناس من العنف، ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه المسلمون لمواجهة هذه الحرب
المسعورة ضد اإلسالم، والستقطاب المزيد من األفراد إلى اإلسالم كدين تسامح ومحبة وعدالة اجتماعية؟ 

الدعوة اإلسالمية في هذا الوقت بحاجة إلى استخدام أربع أسلحة : 
ـ المنهج الصحيح والشامل للدعوة، ويجب أن يأتي من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم. 

ـ سالح الوضوح أو البيان والحجة، فالداعية يجب أن يوضح دعوته للعام قبل الصاقها بتهم وأكاذيب ليبعدوا الناس عنها ( يريدون ليطفؤوا نور هللا بأفواهم
وهللا متم نوره ولو كره الكافرون) اآلية. 

ـ الوسائل الحديثة والالزمة لإلعالن ونشر األفكار ومخاطبة الجميع (اإلعالم)، فيجب للعمل اإلسالمي أن يملك هذا السالح الذي يشبه معجزة موسى في هذا
العصر. 

ـ الوسطية والعدالة في الفهم والتطبيق لكتاب هللا وفي التعامل مع الناس وغيره.

كلمة ترغب في توجيهها من خالل موقع المسلم إلى كل المسلمين في هذا الظرف الدولي الصعب؟ 
ال يعرفنا وال يذكرنا وال يزورنا أحد من الدول العربية واإلسالمية وال يفهم وضعنا وواقعنا إال القليل وال نقدر على مواجهة هذه التحديات المدعومة بماليين

دوالرات من الغرب. نراقب ما يجري من المؤمرات فقط ولنا لجنة خاصة لمراقبة النشاط التنصيري في المنطقة... وهل يمكن ايقافها أو التصدي لها بدون دعم
عربي واسالمي لنا، وأين العرب والمسلمون؟ كما أسست الواليات المتحدة األمريكية القاعدة العسكرية اإلفريقية ( أفريكوم ) عام 2007م وفي العام توقعت

تقسيم نيجيريا وانفصال الجنوب الذي كنا فيه وقيام الدولة المسيحية في الجنوب خالل 15 عاما، فلم يبق في عمر التقسيم كما حددت أمريكا إال 12 سنة !!!
والواقع : أن الكنائس تسيطر على السياسة واالقتصاد واألمن واإلعالم والتعليم في الجنوب. والمسلمون ال يسيطرون إال على مساجدهم. نحن نخشى أن تحدث
في جنوب نيجيريا ما حدث في البوسنة من تقتيل ومن تهجير ضد المسلمين.. ال تظنوا أن المشكلة والخطر قليل. وال تظنوا أن التأخر في تقديم الدعم لنا خير.
وال تظنوا أننا سنجد الدعم في داخل نيجيريا لتنفيذ مشاريعنا.. يمكن لكم اليوم االهتمام بملفاتنا وزيارتنا مرات، وقد ال يمكن ذلك بعد اليوم... لست خائفا على
نفسي ولكن أخاف على نفوس وأرواح ألطفالنا ونسائنا وشيوخنا. أتدرون لماذا تتضاعف المساعدات المالية وتتدفق إلى هذه الكنائس والجمعيات التنصيرية؟

إنهم يقولون : المدن اإلسالمية واألغلبية المسلمة في منطقة الجنوب الغربي خطر وحيد لمستقبل الدولة المسيحية اإلنفصالية... !!! هناك مدن وأماكن مختلفة ال
يوجد فيها مسجد ولو واحد، وعندنا مدن ال يمكن ايقاف النشاط التنصيري فيها إال بتأسيس المدارس اإلسالمية البديلة وكذلك المستشفيات. ال يوجد في

الجنوب مركز اسالمي لإلعالم إال واحد فقط أسسته جماعة تعاون المسلمين باسم مركز القدس اإلسالمي لإلعالم والمركز ال يملك المطبعة وال االستوديو وال
مواد ومعدات وآالت اعالمية مع وجود عشرات للمسيحيين بمستوى عاٍل جدا. عندنا آالف من االيتام واالرامل بال رعاية وماليين من الفقراء والمساكين بال زكاة

وصدقة وهؤالء هم األهداف االولية للكنائس والجمعيات التنصيرية في الجنوب. 
فهل يمكن نسيان أكثر من 30 مليون مسلم في الجنوب؟!! 

نحن موجودون بالعدد في المنطقة ال بالعدة واإلمكانية، كلموا أصدقاءكم أن يهتموا بقضيتنا وأن يذكرونا في دعائهم وأن يزورونا في الجنوب كما يزورنا
المبشرون والمنصرون من الدول الغربية لمهمة التنصير وإال فادعونا لزيارتكم لعرض قضايانا أمام المشايخ والمسؤولين وأهل الخير لعل هللا يحدث بعد ذلك

أمرا. نسأل هللا العون، وجزاكم هللا خيرا.

(http://almoslim.net/printmail/126855) ارسل الصفحة (http://almoslim.net/print/126855) طباعة

د غرِّ 20

Like
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 (http://almoslim.net/tarbawi/282088)

 (http://www.almoslim.net/elmy/290259)

يجب على المسلمين فى أنحاء العالم الوقوف بجانب مسلمى نيجيريا
(comment/40641#comment-40641/)

الرابط الثابت (/comment/40641#comment-40641) أضافه غير مسجلرضا حراجى في 05/16/1431 - 08:45

يجب على أكثر من مليار مسلم الوقوف بجانب مسلمى نيجيريا وحماية أطفالهم من حمالت التنصير والتطهير العرقىوالدينى وأال نتركهم عزل فى الساحة ،
وعلى الجمعيات الخيرية اإلسالمية والسفارات العربية واإلسالمية القيام بذلك ، وكفانا إهماال وتقصيرا فى حق ديننل وإخواننا المسلمين .

(comment/reply/126855/40641/) رد

هللا

(https://twitter.com/almoslimnet) (https://t.me/almoslimnet) (https://www.instagram.com/almoslimnet)

be.com/channel/UCwE9fDoP6Tvd5rTngKFx7fw) (https://www.pscp.tv/newlive1439)  (https://www.facebook.com/almoslim)
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(comment/40679#comment-40679/) صبر جميل وهللا
الرابط الثابت (/comment/40679#comment-40679) أضافه عبدالعزيز صالح في 05/16/1431 - 08:45

صبر جميل وهللا المستعان
(comment/reply/126855/40679/) رد

(comment/40685#comment-40685/) نيجيرية
الرابط الثابت (/comment/40685#comment-40685) أضافه أبو إسحاق في 05/16/1431 - 08:45

إنا ما يجري اليوم في نيجيرية واقع مؤلم مع اغلبية المسلمين . لكن لم يضيقوا الكفار النصارى بهذه الطريقة إال ألن اإلسالم سطعا نوره في سماء نيجيرية وهم
يخافون أن تكون نيجيرية دولة مسلمة بالكامل مع انتشار االسالم فيها . ومهما يكون من تنصير فإن المتنصر عندما يسمع آية من كتاب هللا رجع ؟

(comment/reply/126855/40685/) رد

(comment/40739#comment-40739/) لنعمل شيئا
الرابط الثابت (/comment/40739#comment-40739) أضافه محب الخير في 05/16/1431 - 08:45

جزاكم هللا خيرا نريد رقم الحساب الذي نستطيع به ايصال المعونات
(comment/reply/126855/40739/) رد

(comment/40918#comment-40918/) الهم انصر االسالم
الرابط الثابت (/comment/40918#comment-40918) أضافه اكرم احمد في 05/16/1431 - 08:45

االعالم الدينى والقنوات الدينية للتوعية ومواجهة هذا الخطر الجسيم اعانكم اللة
(comment/reply/126855/40918/) رد

(comment/40952#comment-40952/) اللهم انصر
الرابط الثابت (/comment/40952#comment-40952) أضافه غير مسجل في 05/16/1431 - 08:45

اللهم انصر االسالم والمسلمين فى نيجيريا وفى كل مكان وهللا ال املك لكم اال الدعاء والبكاء وان شاء هللا وعد هللا تعالى بالنصر قريب قريب ان شاءهللا تعالى
(comment/reply/126855/40952/) رد

(comment/40962#comment-40962/) وا إسالماه
الرابط الثابت (/comment/40962#comment-40962) أضافه غير مسجل في 05/16/1431 - 08:45

قال تعالى(الم أنيتركوا أن يقولوا امنا وهم اليفتنون ولقدفتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) اللهم انصرإخوانناوثبتهم وفرج عنهم
إنك على كل شيئ قدير آآآآآآآآآآآآآآآمــــــــــــــــيــــــــن
(comment/reply/126855/40962/) رد

(comment/40965#comment-40965/) الى السيد داود
الرابط الثابت (/comment/40965#comment-40965) أضافه غير مسجل في 05/16/1431 - 08:45

الى السيد داود عمران مالسا أبو سيف هللا يا أخي الكريم , لعلك تسأل من في القبور خير لك ممن على الظهور , ألن المسلمين وقياداتهم غرتهم الحياة الدنيا
وانساقوا في ركاب البحث عن الثروات والمال وذهبوا في أقامة البروج وبناء القصور الشاهقات وردم البحار من أجل أقامة الفيالت والسباق في أقامت الحفالت

وأستضافة الممثالت العاهرات من كافة الجنسيات وغير ذلك من النفقات وتبديد المليارات حتى نسوا أنهم مسلمين والعياذ بالله العظيم
(comment/reply/126855/40965/) رد

(after we discover that (/comment/40990#comment-40990
الرابط الثابت (/comment/40990#comment-40990) أضافه غير مسجل في 05/16/1431 - 08:45

?after we discover that microsoft pay 200 milions to support the eniemes of islam what we can do with it
(comment/reply/126855/40990/) رد
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(comment/41089#comment-41089/) اللهم عليك بالنصارى ومن واالهم
الرابط الثابت (/comment/41089#comment-41089) أضافه عبدهللا المهاجر في 05/16/1431 - 08:45

ابشر يا أخي النيجري المسلم، فإن زعماء العرب يشاركون في حوار "تحالف الحضارات في البرازيل"!! ومن هناك سوف يجيشون الجيوش لتحريركم أولها على
سواحل أفريقيا وآخرها في البرازيل .. إطمئنوا وناموا قريري األعين !!

(comment/reply/126855/41089/) رد

يمكن التواصل مع الشيخ الداعية داوود عمران بالعناوين التالية
(comment/41091#comment-41091/)

الرابط الثابت (/comment/41091#comment-41091) أضافه محمد جامع اإلبادني في 05/16/1431 - 08:45

نريد من الدعاة العرب والمسلمين علماء ومحسنون زيارة جنوب نيجيريا لقصد الدعوة ونشر الثقافة واللغة العربية في الجنوب ويمكن ارسال المراجع اإلسالمية
إلى مكتبة الخالفة التابعة لجمعية تعاون المسلمين التي يرأسها الشيخ داوود فإن الجمعية تفتح أول مكتبة اسالمية مفتوحة للجميع في جنوب نيجيريا.

ويمكن التواصل مع الشيخ الداعية داوود عمران رئيس جماعة تعاون المسلمين في نيجيريا بالعناوين التالية: موبايل: +2348033842248 االيميل:
arakattaawuni@yahoo.ca وشكرا جزيال

(comment/reply/126855/41091/) رد

(comment/41117#comment-41117/) ال حل لالمة
الرابط الثابت (/comment/41117#comment-41117) أضافه غير مسجل في 05/16/1431 - 08:45

ال حل لالمة االسالمية اال في احياء الخالفة ، افيقوا أيها المسلمون و اتركوا الحلول الجزئية و تعالوا نقيم الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.
(comment/reply/126855/41117/) رد

(comment/46014#comment-46014/) الى متى الكذب
الرابط الثابت (/comment/46014#comment-46014) أضافه غير مسجل في 05/16/1431 - 08:45

الى متى الكذب يرافكم
(comment/reply/126855/46014/) رد

(comment/48432#comment-48432/) مدنية
الرابط الثابت (/comment/48432#comment-48432) أضافه مصريية في 05/16/1431 - 08:45

رجب طيب اوردغان فى راى االخوان خليفة اخر الزمان وكما اضاع اتاتورك الخالفة من تركيا اعادها طيب اوردغان وكل ما يحدث فى المنطقى العربية صناعة
تركية.وطيب اوردغان وبديع والصالبى هم ابطال فيلم الطيب والشرس والشرير . من ليبيا الى سوريا الى اليمن الى ميدان التحرير.

(comment/reply/126855/48432/) رد

(comment/52046#comment-52046/) - هذا اخر الزمان
الرابط الثابت (/comment/52046#comment-52046) أضافه غير مسجل زائر في 05/16/1431 - 08:45

ايها المسلمين في كل بقاع األرض لقد اصبحنا بال قوة وال عزيمة وجبناء وفرقاء . نتسابق على ملذات الدنيا وفتنها - وأصبحت قلوبنا تمتالء باجحود والنكران
لبعضنا البعض . شعوب الخليج االعربي , العربية والعجمية التي تدعي انها مسلمة وأنها من امة النبي األمي محمد عليه الصالة والسالم كثر فيها الفساد والظلم

والعنصرية والتفرقةوالطغاةوالمبذرين وأضاعوا خيرات األرض واألموال واموال المسلمين على انفسهم. وقياداتهم غرتهم الحياة الدنيا وانساقوا في ركاب
البحث عن الثروات والمال وذهبوا في أقامة البروجالمشيدة العالية وبناء القصور الشاهقات وردم البحار من أجل أقامة الفيالت والسباق في أقامت الحفالت

وأستضافة الممثالت العاهرات من كافة الجنسيات وغير ذلك من النفقات وتبديد المليارات من اموال المسلمين التي هي امانة في أعناقهم من قبل هللا الخالق
الرزاق أودعها امانة الديهم لتكون عونا للمسلميين في كل مكان .ولكن حكام المسلمين كنزوا األموال والذهب والفضةوامتلكوا الخيول المسومة واألنعام

لألنفسهم وولألسيادهم من الصليبين واليهود والماسونيين. االمن رحم هللا ربي من المسلمين وعباد هللا المخلصين على الألرض .
(comment/reply/126855/52046/) رد

اسمك

الموضوع



9/25/2019 ا��ا��� داود ���ان:����� ����ة ����ب ������� إ� إذا..زورو�� ��� ��ور�� ا����ون!!..��� ���� ���ل ا������ �ـ����200ن دو�ر ����� | ���� ا����

almoslim.net/node/126855 7/10

التعليق *

اجمع االعداد * 5 + 15 =

معاينة ( حفظ 

(news/290250/)
(news/290250/) انهيار تاريخي للريال اإليراني

(news/290249/)
(news/290249/) "مسؤول في نظام األسد: "األسلحة العادية كافية لقتل شعبنا

(news/290248/)
(news/290248/) "طرق سرية تستخدمها إيران لتهريب األسلحة لميليشيات "حزب هللا

(news/290247/)
(news/290247/) دراسة حديثة:الصحف السويسرية تنقل صورة سلبية عن المسلمين

(tarbawi/291329/)
(tarbawi/291329/) القاعدة الثانية واألربعون: المنُّ ُمفِسٌد للبيوِت

أ. د . ناصر بن سليمان العمر

(elmy/291325/)
(elmy/291325/) !سجود الشمس تحت العرش ودعوى العلوم الحديثة

إبراهيم األزرق

(tarbawi/291299/)
(tarbawi/291299/) !الطبيب التاجر

(HTTP://WWW.ALMOSLIM.NET/ALL_NEWS)أخر االخبار

جديد الموقع
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د. خالد ُروشه

(tarbawi/291288/)
(tarbawi/291288/) دور االسرة في تفوق أبنائها.. رؤية متخصصة

د. خالد ُروشه

(elmy/291274/)
(elmy/291274/) شروط الواقفين، منزلتها، وبعض أحكامها

سليمان الماجد

(news/290252/)
(news/290252/) حقيقة سالم ميانمار المزعوم

د. زياد الشامي

(news/290227/)
(news/290227/) !أوروبا تعتق نفسها.. من منظور صهيوني

أمير سعيد

(news/290225/)
(news/290225/) ماذا يريد نظام األسد من إدلب؟

خالد مصطفى

(news/290194/)
(news/290194/) أمريكا من الداخل

د. زياد الشامي

(node/280268/)
(node/280268/) "في نور آية كريمة.. "هللا الصمد

أمير سعيد

(node/280253/)
(node/280253/) "في نور آية كريمة.. "هو أهل التقوى وأهل المغفرة

أمير سعيد

(node/280236/)

(HTTP://WWW.ALMOSLIM.NET/POLICY)السياسي

(HTTP://WWW.ALMOSLIM.NET/ALL_FOLLOWING)متابعات
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(node/280236/) "في نور آية كريمة.. "ولله خزائن السماوات واألرض
أمير سعيد

(node/280213/)
(node/280213/) "في نور آية كريمة.. "ليقوم الناس بالقسط

أمير سعيد

(news/290193/)
(news/290193/) الصين تعامل اإلسالم كمرض نفسي

سيغال ساموئيل

(news/290092/)
(news/290092/) .…من ركام الهزيمة؛يخرج النصر

أ.د. علي بن محمد عودة الغامدي

(node/289766/)
(node/289766/) تنامي المَد القومي العنصري: سحب الهند الجنسية من 4 ماليين شخص، معظمهم مسلمون

أحمد ماهر العكيدي

(node/289713/)
(node/289713/) لطائف من الّسيرة المنيفة

أحمد العساف

(HTTP://WWW.ALMOSLIM.NET/ALL_FADA)فضاء الرأي

روابط سريعة
(http://almoslim.net/naser/broadcast) البث المباشر

(http://www.almoslim.net/all_word) أرشيف كلمة المسلم
(https://www.youtube.com/c/TVAlmoslim) شاشة المسلم
(http://www.almoslim.net/infographic) انفوجرافيك المسلم

(http://almoslim.net/all_files) ملفات
(http://almoslim.net/about) عن الموقع

(http://almoslim.net/all_book) المكتبة اإللكترونية
(http://almoslim.net/contact) اتصل بنا

مركز الدراسات
(http://almoslim.net/elmy/all_art_elmy2) فقة النوازل

(http://almoslim.net/tarbawi/all_tarbawi5) قضايا تربوية
(http://almoslim.net/elmy/all_art_elmy5) دراسات شرعية

(http://almoslim.net/all_issue) قضايا سياسية
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متابعات
(http://almoslim.net/all_rased) رصد اإلعالم

(http://almoslim.net/all_window) نافذة ثقافية
(http://almoslim.net/all_dialogue) حوارات

(http://almoslim.net/all_manarat) أرشيف منارات

ناصر العمر
(http://almoslim.net/naser/all_media) صوتيات ومرئيات
(http://almoslim.net/naser/all_fatawa_naser) فتاوى

(http://almoslim.net/naser/all_educational_naser) استشارات
(http://almoslim.net/naser/all_art_naser) مقاالت

تربوي
(http://almoslim.net/tarbawi/all_wamda) ومضة تربوية

(http://almoslim.net/tarbawi/all_tarbawi2) بيوت مطمئنة
(http://almoslim.net/tarbawi/all_tarbawi1) إيمانيات

(http://almoslim.net/tarbawi/all_educational) استشارات

علمي
(http://almoslim.net/elmy/all_art_elmy) في رحاب الشريعة

(http://almoslim.net/elmy/all_art_elmy6) قرارات
(http://almoslim.net/elmy/all_art_elmy5) مسائل علمية

(http://almoslim.net/elmy/all_fatawa) فتاوى


