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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۳۱- ۱۰-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۳

دراسة جوجل عام ۲۰۱۱ أظھرت " بأن اإلنترنت تختزن مائتیین وثمانین ملیون  فلماً اباحیاً؛ الغالبیة    
العظمى ُصنعت في الوالیات المتحدة ،ھذا یعني أن مائتان وثمانون فتاة یُجبرن على ممارسة الجنس تجاریا 

جھارا نھارا!، فأین المدافعون عن حقوق المرأة في الغرب ؟. 
وأظھرت أنھ في كل ساعة یوجد أكثر من عشرة مالیین شخص یُراقبون أفالما إباحیة، ومثلھم یبحثون    

عنھا، كما ینفق أكثر من ملیار دوالر علیھا في كل ساعھ على مستوى العالم. 
وأن معظم مشاھدي ھذه األفالم اإلباحیة تتراوح أعمارھم ما بین الثانیة عشر إلى السابعة عشر سنة؛    

وأن أكثر عشرة دول مشاھدة لھذه االفالم؛ منھا لألسف ستة دول إسالمیة. 
أجریت دراسة رسمیة في اندونیسیا على طاللب وطالبات المرحلة اإلعدادیة والثانویة، وكانت نتائجھا    
مخیفة ، فقد تبین أن ۹۷٪ یراقبون األفالم اإلباحیة، وأن ٦۳٪ من طالبات المرحلة المتوسطة قد فقدن 

عذریتھن، وأن ۲۱٪ من طالبات الثانویة قد أجریت لھن إجھاضات.
وأنھ یُصنع في كل تسعة وثالثین دقیقة فلٌم اباحي جدید في أمریكا، ویُوضع على اإلنترنت، فما دام الزنا    

والشذوذ وزواج المثلیین مباح في امریكا، فلمن تُصنّع ھذه األفالم؟ ولماذا تُوضع على اإلنترنت لتصبح 
مباحة للصغیر والكبیر في الكرة األرضیة،خاصة في دولنا اإلسالمیة .

وھل تعلم أن اسرائیل خصصت  ۱۱ ملیون دوالر لتنشیط "سیاحة الشواذ"، إلى إیالت وتل أبیب    
وغیرھا،.أال یستدعي ذلك یقظة حقیقیة من أصحاب القرار قبل أن نعض اصابع الندم؟!.

وھل تعلم أن الھدف ھوعولمة الرذیلة لیمارس الشاب ما یشاء، دون قیود ، ومن أكثر المستھدفین ھم    
شباب دول الطوق، شباب الدول المحیطة باألقصى، ألن من یُدمن الرذیلة ، تنتھي فعالیتھ لدینھ وثوابت 

أمتھ، ألن" الجنس واإلنحالل ھي عناصر الحرب القادمة"

   سأل المذیع ضیفھ الملیونیر: ما أكثر شيء أسعدك ؟ فقال الرجل:لم أعرف السعادة  بإقتناء األغلى، وال 
بإمتالك المشاریع الكبیرة، لكننّي وجدتھا عندما طلب مني صدیق أن أساھم  بشراء كراسي متحركة 

لمجموعة من األطفال المعاقین، وأصر أن أقدمھا لھم بنفسي، فرأیت الفرحة على وجوھھم وھم یتحركون 
في كل إتجاه بالكراسي ویضحكون من قلوبھم ، لكن ما أدخل السعاده الحقیقیة على قلبي ھو تمّسك أحدھم 
برجلي وأنا أُھمُّ بالمغادرة، حاولت أن أحرر رجلي من یده برفق، لكنّھ ظل ممسكاً بھا، بینما عیناه تركزان 
بشدة في وجھي، فانحنیت ألسألھ: ھل ترید شیئا آخر مني قبل أن أذھب؟، فكان الرد الصاعق الذي عرفت 
منھ معنى السعادة الحقیقیة وغیّر لي حیاتي بالكامل، واكمل والدموع تترقرق في عینیھ قال لي" أرید أن 

أتذكر مالمح وجھك حتى أعرفك حین ألقاك في الجنة، وأشكرك مرةً أخرى أمام ربي " .

االنرتنت إحصائيات مرعبة على 

"حىت أعرفك إذا لقيتك فى اجلنة»
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