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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 غامبيا يف السياسي الوضع

 فيها حيدث إن ما اليت األخرى املسلمني بقضااي يهتم كما فريقياإ يف املسلمني بقضااي احلزب هتماما نرجو السؤال:
 استمرت اثهاأحد أن مع شيء اليوم حىت فيها يصدر مل مثلا  غامبيا ولكن... يومني أو يوم بعد فيها ويصدر إال حدث

 وملاذا ابرو؟ أداما اجلديد للرئيس فريقياإ غرب دول من دعمال هذا ملاذا مث. جرى ما توضيح فنرجو شهرين من يقرب ما
 جبمهورية غامبيا تسمية أو الدولية اجلنائية من النسحابه وهل السلطة؟ عن ليتنحى السابق الرئيس على القوي ضغطهم

 ابجنول ابلعاصمة 28/01/2017 صحفي مؤمتر يف اجلديد الرئيس وأن خاصة لقة؟ع هذا لكل هل اإلسلمية، غامبيا
 حيىي السابق الرئيس اختذه الذي الدولية اجلنائية احملكمة من بلده انسحاب قرار ويبطل بوعده سيفي "إنه) :قال

 إطار يف غامبيا ريةمجهو  لتصبح اإلسلمية غامبيا مجهورية من الدولة اسم "تغيري على عزمه عن وكشف ...جامع"
 (؟29/01/2017، اجلزيرة) ("...دستورية إصلحات

 لألولوايت ومراعاته قضاايه، هي املسلمني قضااي فكل اإلسلم مبدؤه سياسي حزب هو التحرير حزب إن اجلواب:
 فكرته يف احلزب ومسرية لبس، دون واضحاا  هذا يكون أن وآمل االهتمام، عدم يعين ال تلك ويؤجل هذه يف فيصدر
 التوفيق: وابهلل السؤال، على أجيب ذلك بعد. املستعان وهللا بذلك، تنطق وطريقته

 على... حوهلا الدويل الصراع مث اإلسالم دخلها أن منذ السياسي غامبيا واقع استعراض يقتضي اجلواب إن
 التايل: النحو

 البلد سكان من %95 حوايل كلونيش املسلمون فأصبح اإلسلم، أهلها دخل حيث لمي،إس بلد غامبيا إن -1
 هاحلقتوأ ،1965 عام االستقلل وأعطتها بريطانيا قبل من غامبيا استعمرت. نسمة مليوين حوايل عددهم البالغ

 يعلن جعلته مث ومن الربيطاين، التاج يتبع ملكي نظام ظل يف للوزراء رئيسا جاورا داود ونصبت... الربيطاين ابلكومنولث
 تتبع اليت فريقيةاإل الدول على األمريكية اهلجمة لظ يف وذلك مجهورية، رئيس أول ليصبح 1970 عام اجلمهورية
 اأمريك كثفت عندما ليبيا يف بريطانيا فعلت ذلك ومثل ملكية، أنظمتها تكون اليت الدول وخاصة األورويب االستعمار

 على أبيض ابنقلب يقوم عاما 26 مرهع وهو كالقذايف مغمورا ضابطا جعلت حيث ،امللكية عهد يف عليها هجمتها
 النظام على انقلب لعمل ألمريكا املكثفة احملاوالت على الطريق لقطع اجلمهورية ويعلن 1969 عام امللك عميلها
 يضمن الذي املضمون يبقى أن املهم ولكن احلكم نظام شكل يف تغيري جيري أن يهمها ال فربيطانيا وهكذا. بليبيا امللكي

 .واستعمارها نفوذها هلا
 بريطانيا أتت املاضي، القرن هناية يف متزايد بشكل األمريكية واهلجمات الضغوطات حتت غامبيا وقعت وعندما -2
 22/7/1994 يوم أبيض ابنقلب يقوم وجعلته عاما 29 عمره يتجاوز ومل جامع حيىي وهو مغمور عسكري بضابط



2  /4 

 يف الربيطاين النفوذ على للحفاظ وذلك عاما، 30 حوايل حكمه مراست الذي جاورا داود عميلها للبلد رئيس أول على
 عملئها حلماية القذايف عميلها تستخدم بريطانيا كانت حيث غامبيا جنود تدرب القذايف عهد على ليبيا وكانت. البلد

 يف االستعمار ضد روبةالع وكلمات اإلسلمية الكلمات ببعض وخيلطها التحررية ابلتصرحيات القذايف بدأ وكما. أفريقيا يف
 عام أعلن حيث جامع حيىي إجراءات كانت فكذلك اإلسلم تطبيق عن وبعيد بريطانيا خمططات ينفذ هو الذي الوقت

 جديد" الستعمار "تكريس أبهنا الرابطة ووصف الربيطاين الكومنولث دول رابطة عضوية من غامبيا انسحاب 2013
 متخذا للبلد رمسية كلغة اإلجنليزية اللغة وألغى النامي"، العامل دول مجيع على ةالغربي اهليمنة خطط "لفرض قائمة وأهنا

 .(امللكة" هللا حفظ" إنشاد كيفية سوى بريطانيا تعلمنا مل االستعمار من سنة 300 طوال) :فقال رمسية، لغة العربية
 مع "متشيا نهإ 11/12/2015 يوم الرمسي بلده تلفزيون يف فقال. 2015 عام إسلمية دولة أبهنا غامبيا مجهورية وأعلن
 تستطيع ال فإهنا البلد أهل أغلبية ميثلون املسلمني ألن نظرا وإنه... إسلمية" دولة "غامبيا أعلن الدينية والقيم اهلوية

 يتال للبلد اإلجنليزي املستعمر أقامه الذي العلمانية نظام على ينص دستورها كان حيث ،االستعماري" اإلرث مواصلة
 وليس ابالسم جرى فالتغيري. اإلسلمية غامبيا مجهورية امسها أصبح وبذلك. السنني مئات واستعمرها عليها هيمن

 ال وهي اإلسلمية موريتانيا مجهورية تسمى حيث هلا اجملاورة موريتانيا كمثل مثله لإلسلم، الفعلي ابلتطبيق وال ابملضمون
 وسط أكثر شعبية وكسب حكمه لتثبيت حماولة هي جامع حيىي وخطوة. ويباألور  االستعمار تتبع بل اإلسلم تطبق

 إرسال السكان عارض فقد لإلسلم الناس حب على وكدليل. وقلبه إسقاطه أمريكا وحماوالت حلكمه االنتقادات
 يكون أن واشرتطوا ،للمستعمر اتبعة اهلوية مسلوبة أجياالا  خترج تغريبية مدارس ابعتبارها اإلجنليزية املدارس إىل أبنائهم

 ميس، مل بريطانيا نفوذ استمر فقد وذاك هذا كل ومع. املناهج يف اإلسلمية الرتبية مادة تدخل وأن ابلعربية التدريس
 اإلسلم اسم إلضافة بريطانيا جتد ومل. البلد يف العملء بواسطة ستار وراء من أو مباشرة األمور بزمام ممسكة هي وبقيت

 الضغط أمام عميلها شعبية على حيافظ دام وما ،لإلسلم تطبيق دون أي ،معىن دون لفظاا  ابقياا  دام ما أتثرياا  للجمهورية
 .األمريكي

 وهو إسقاطه أمل على الرائسي قصره هامجوا إذ جامع، حيىي ضد 30/12/2014 يوم انقلب حماولة قامت -3
 بوالية املقيم جني" "تشرينو األعمال رجل هو املدبر لعقلا أن تبني حيث مريكاأ احملاولة تلك وراء وكانت. البلد خارج

 بعقوابت أبمريكا األربعة هؤالء حوكم االنقلب فشل وبعدما. أبمريكا يقيمون آخرون ثلثة ومعه أبمريكا تكساس
 إن" :لوغر أندرو األمريكي العدل وزير قال كما ألهنم واحدة، سجن سنة جني" "تشرينو على حكم حيث خفيفة،

 داخل سواء حد على األمريكيني ومجيع لبلدان اخلارجية السياسة حلماية املوجودة القوانني ابنتهاك قاموا األربعة جالالر 
 احلقيقة على للتغطية غاميب أصل من مواطنيها حاكمت فأمريكا (13/5/2016 )رويرتز. املتحدة" الوالايت وخارج
 مبحاكمة التمثيلية العملية هبذه قامت فشل قد أنه مبا ولكن دته،ألي االنقلب جنح ولو بذلك، علم على ليست وكأهنا
 .خفيفة بعقوابت األشخاص هؤالء

 يف هي كما أفريقيا غرب منطقة يف زايدت يف الربيطاين ومنه األورويب النفوذ على األمريكية اهلجمة فإن وهكذا -4
 ال احلقيقة يف وهم اإلنسان، حقوق جمال يف تلك أو الدولة هذه سجل سوء هي ذريعتها وكانت. األخرى املناطق
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 النفوذ مكان نفوذها وإدخال لتغيريه غامبيا يف جامع حيىي على الذريعة هذه مريكاأ وركزت !اإلنسان حلقوق وزانا  يقيمون
 االحتاد فقام... أمريكا على الطريق لتقطع اهلجمة سايرت أورواب أن لدرجة الشدة من اهلجمة تلك وكانت الربيطاين،

 بريطانيا وأرادت. اإلنسان" حقوق جمال يف سجلها "سوء نفسها ابلذريعة مؤقت بشكل لغامبيا مساعداته وعلق ألورويبا
 الدول تستعملها اليت الوسيلة وهي قراطية،الدمي ابسم ألهنا وجهها يف الوقوف أمريكا تستطيع ال بصورة العملء تبديل
 انتخاابت جراءإب يقضي الغاميب الدستور أن علما للتدخل، ذريعة تستخدمها أو اا بعض بعضها من النفوذ لسحب الغربية

 كان الذي التقدمي الشعب حزب حزبه وكذلك االنتخاابت يف دائما يفوز كان جاورا داود وأن سنوات، مخس كل
 22 مدة امعج حيىي عهد على كان وكذلك. إجنليزي غامبيا يف السياسي الوسط أن أي ،الغامبية السياسة على مسيطرا

. 2/12/2016 يوم املاضية السنة هناية يف الرائسة انتخاابت جرت وهكذا. فوزه عن دائما يعلن كان والذي عاما
 غامبيا بلده إىل وعاد ،متاجرها يف أمن كحارس بربيطانيا لندن يف يعمل كان الذي ابرو آداما منافسه فوز عن فأعلن

 .آخره إىل أوله من ابإلجنليز مرتبط فهو. يرهايد زال وما عقارات شركة أسس حيث 2006 عام
 آخر لشخص وصوتوا أنسحب أن قرروا "الغامبيني أن الرمسي التلفزيون يف معلنا ابهلزمية جامع حيىي اعرتف -5
 تراجع ولكنه ل"،واألفض النجاح لك أمتىن لغامبيا، املنتخب الرئيس أنت" قائل: مبنافسه هاتفيا واتصل ،البلد" لقيادة

 ألفا، 20 من أقل إىل ألفا 60 من املتنافسني بني الفرق تقلص النهائي الفرز مراجعة هيئة أعلنت عندما ذلك عن
 إىل سنعود" وقال: االقرتاع"، من آخرين خاطئة علوماتم منعت بينما االقرتاع من البعض متكن "عدم عن وحتدث
 ختضع وال وحيادية ومستقلة منحازة غري جلنة سلطة حتت يصوت غاميب كل أن من التأكد أريد ألنين االقرتاع صناديق

 ظن ولكنه اجلديد، للعميل الرئيس منصب عن ويتخلى ينسحب أن على معه كان اتفاقاا  هناك وكأن. أجنيب" أتثري ألي
 كانابإلم يعد مل أنه رأت بريطانيا وخاصة األوروبيني أن إال أخرى! سنوات بقاءه متدد أبن بريطانيا إقناع إبمكانه أن

 ابسم املتحدث لسان على أدانت قد مريكاأ أن وخباصة ،بريطانيا من وأخذه البلد على أمريكا تسلط من خوفا بقاؤه
 موقف "إن األمريكي: املتحدث فقال االنتخاابت نتائج الغاميب الرئيس رفض 10/12/2016 يوم تونر مارك خارجيتها

 انتخابية بعملية الغاميب الشعب إميان لتقويض فاضحة حماولة يوه بلده، يف الغاميب الشعب لثقة مستهجن خرق جامع
 رفضت وهلذا مريكاأ للتدخ   قوية حجة وهذه شرعية" غري بطريقة السلطة يف البقاء هو جامع هدف وإن مصداقية ذات

 وفرنسا طانيابري وخاصة ألورواب عميلة وهي ابلتدخل (إكواس) إفريقيا غرب دول بقرار املوضوع وحسمت ه،بقاء بريطانيا
 إىل قرار مبسودة 19/1/2017 يوم األمن جملس يف الدائم غري العضو السنغال فتقدمت. املنطقة يف النفوذ صاحبتا
 تقول أن تستطيع لن وأمريكا. اجمللس يف الدائمني األوروبيني العضوين وفرنسا بريطانيا من بدعم التدخل إلاتحة اجمللس

 القرار مسودة األمن جملس أقر وبذلك للتدخل، وسائل عن تبحث وهي جامع، حيىي ملنظا املعارضة تقود اليت وهي ال،
 التزامها يف أفريقيا غرب دول جملموعة الكامل دعمه" عن األمن جملس عرب إذ م19/01/2017 اخلميس يوم ابإلمجاع
 غري الوسائل استعمال جيوز أنه أي. األول" املقام يف السياسية الوسائل عرب غامبيا، يف الشعب رغبة احرتام لضمان

 .العسكرية الوسائل استعمال إىل فتلجأ الوسائل، هذه تفشل عندما السياسية
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 سفارة يف اليمني أقسم ،15/12/2016 منذ السنغال يف املقيم ابرو آداما وأقسم... املسألة سمتح   وهكذا -6
 القيام مع غامبيا، حدود حنو برية واتق وغاان ونيجرياي السنغال وأرسلت... 19/1/2017 يوم ابلسنغال بلده

 يوم ظهر حىت فرصة امعج حيىي أفريقيا غرب دول فمنحت. البلد ومغادرة التنحي على جامع حلمل ابلوساطات
 األخرية الفرصة جامع حيىي ملنح غامبيا عاصمة إىل الدول هذه قادة وصل وقد ،البلد ومغادرة للتنحي 20/1/2017

 20/1/2017 نفسه اليوم ويف... ابلفعل البلد وصلت إقليمية عسكرية قوة به تطيح أن بلق سلميا السلطة لتسليم
 الرئيس خللع تستعد إقليمية قوة يقاتل ولن أعلى، قائدا ابرو أداما اجلديد ابلرئيس "يعرتف أنه الغاميب اجليش قائد أعلن

 يعد مل إذ البلد ومغادرة لتنحياب قرار اختاذ إىل 21/1/2017 يوم جامع ىيحي فاضطر... جامع" حيىي واليته املنتهية
 واجملموعة األفريقي واالحتاد املتحدة مماأل األمم أعلنت مث ومن... اخلارج يف وال الداخل يف ال عنه تدافع قوة لديه

 بعد بلده إىل لعودةاب جامع ليحىي قاحل ضمان مع غامبيا يف العسكرية العملية توقف أفريقيا غرب لدول االقتصادية
 يوم نزي أوجيو االستوائية غينيا حكومة ابسم املتحدث أكد وقد. البلد ومغادرته السلطة عن تنحيه إعلنه

 مسلحة مواجهة أي لتجنب وذلك. السياسي اللجوء حق جامع حيىي الغاميب الرئيس منحت بلده أن 24/1/2017
 أسدل هكذاو  ،أسابيع ستة مدة استمرت مبياغا يف سياسية أزمة انتهت وبذلك (25/1/2017 ب ف )أ. غامبيا يف

 .األورويب النفوذ ليحفظ بعميل عميل ابستبدال وذلك عاما، 22 استمر الذي جامع حيىي حكم على الستار
 فهناك الدولية اجلنائية من انسحب جامع حيىي ألن يكن مل غامبيا يف حدث الذي التغيري أن هي واخللصة -7

 "اإلسلمية" كلمة الدولة اسم يف وضع جامع حيىي ألن هو وال... مريكاأ ومنها الدولية اجلنائية يف ليست كثرية دول
 اللفظ جمرد وأما اإلسلم، دولة يف اإلسلم تطبيق هو الغرب خييف الذي ألن وذلك االسم، هذا فيها الدول من فعدد
 مستعمراهتم يف األوروبيني تلحق افأمريك ،الدويل الصراع ابب يف هو حدث لذيا التغيري وإمنا... خييفهم فل معىن دون
 حقوق انتهاك بذريعة جامع حيىي حكم حتت غامبيا يف وجدهتا وكأهنا املتاحة، الفرصة جتد حيث عليها لت طبق فريقيةاإل

 حتافظ مث ومن مريكاأ على الطريق فتقطع بعميل عميلا  وتستبدل املوجة هي تركب أن "بريطانيا" وروابأ فرأت اإلنسان،
 ...حني إىل ولو حىت غامبيا يف الربيطاين النفوذ استمرار على

 حكم ومن االستعمار ربقة من خيلصهم من وينتظرون اإلسلم حلكم يتوقون املسلمني من كغريهم غامبيا أهل إن
 هنجه على وسار  هللا رسول محلها كما الدعوة محل يف الوسع يبذل أن قادر مسلم كل مسئولية وهي الكفر،
 :نةبي    عن هلك من ويهلك بينة عن حي   من هبا افيحي ،الراشدة اخللفة إقامة مث ومن ،عليهم هللا رضوان تهصحاب

 ﴾الَرِحيم   اْلَعزِيز   َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يَ ْنص ر   اّللَِ  بَِنْصرِ  * اْلم ْؤِمن ونَ  يَ ْفَرح   َويَ ْوَمِئذ  ﴿

 هـ1438 األوىل مجادى من لثالثا
 م31/1/2017

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

