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±
الم على املبعوث بالسيف رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه الغر امليامني ،وعلى
ُ
احلمد هلل ،والصالةُ والس ُ

من اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:

منذ أن سل أهل اجلهاد سيوفهم نصرة هلذا الدين ،ومتكينا لشرع اهلل على أرضه ،وإعادة سلطانه وحقه؛
ما فتئ أعداء امللة حياربون احلق وأهله ،فحشدوا اجليوش واملعسكرات ،وعقدوا اجللسات والندوات ،وحاكوا
اخلطط واملؤامرات ،وأنشؤوا التكتالت والتحالفات ،حماربة منهم هلل ولرسوله ،ولثين عباد اهلل عن هدفهم
السامي ،يف إقامة دولة اإلسالم وإعادة اخلالفة.
وبالتزامن مع حرب الكفار العسكرية على اجملاهدين ،مل يغفلوا يف حرهبم عن اجلانب اإلعالمي،
فاستنفروا الفضائيات ،وروجوا للحسابات ،وزادوا يف التغريدات ،حمرضني ومؤلبني ،وراموا من ذلك طمس
نور احلق وقبسه بأفواههم ،ولكن يأىب اهللُ إّل أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
أهل الكفر من أهل اإلميان يف حرهبم العسكرية مواجهة شرسة ،ومراغم ومشاهد تشيب هلوهلا
لقي ُ
الولدان ،كما أهنم وجدوا يف حرهبم اإلعالمية جيشا من األنصار سخروا أوقاهتم للذود عن أهل اجلهاد،
مفندين أكاذيب أهل الزيغ واألحقاد ،باحلجج الواضحات البينات ،واألدلة الساطعات النِّيات ،فصار
جيش األنصار حجر عثرة أمام مشاريعهم ،وصخرة صماء تتكسر عليها أحالمهم ،فقاموا حبمالت احلذف
ُ
واحلظر آلّلف احلسابات على مواقع التواصل اّلجتماعي ،يف حماولة لثنيهم عن مشروعهم وما بدؤوا به،
ولكن أّن هلم ذلك ،فصمود أنصار اخلالفة على اإلنرتنت مستمد من صمود دولتهم يف مواجهة احلرب
العاملية عليها ،وهلل احلمد.
كانت مشكلة أنصار اخلالفة على مواقع التواصل من أهم املعضالت اليت أرقت الصليبيني ،وكانت مادة
دمسة لإلعالم واحملللني ،عندما عجزوا عن مكافحة هذه املشكلة واستسلموا لألمر الواقع ،واكتفوا بذلك
بعمليات احلذف واحلظر ومل يزيدوا.
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كان احلال كذلك ،حىت دخول "التلغرام" يف هذه احلرب اإللكرتونية بني األنصار والصليبيني ،ففضل
كثِّي من اإلخوة "التلغرام" على غِّيه ،مع هجر باقي املواقع كـ "الفيس بوك" و"تويرت" ،وجاء ذلك نظرا لقلة
عمليات احلذف اليت يتعرض هلا األنصار على "التلغرام" ،مع إمكانية جتنب احلذف عرب حتويل القنوات يف
"التلغرام" إىل قنوات خاصة.
وهلذا أردت أن أرسل رسالة لإلخوة األنصار مفادهاّ" :ل تتقوقعوا داخل تلغرام" ،تطبيق تلغرام رغم
إجيابياته إّل أن له مقابل اإلجيابيات عدة سلبيات ،فهو منغلق على فئة معينة وطائفة حيددها صاحب
القناة ،كما أنه ّل يسمح بعمليات البحث عن القنوات ،فال ميكن دخول قناة إّل عن طريق رابط حيدده
صاحبها لشرحية معينة ،على عكس باقي املواقع املنفتحة على العوام ،واليت تعترب بوابة دعوة كبِّية ميكن
الوصول لكل الشرائح من خالهلا.
لذلك نقول :عودوا إىل تويرت وفيس بوك ،فدعوتنا أكرب من هذا وأعمق ،واملستهدفون لن جندهم على
التلغرام بالوجه املطلوب كما سنجدهم على تويرت وفيس بوك.
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