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�املتكّبر�ن�وقاصم�املتجّبر�ن،�والصالة�والسالم�ع���املبعوث�رحمة�
ّّ

ا��مد���رّب�العامل�ن�و�ّ��املؤمن�ن�وناصر�املوّحدين�مذل

للعامل�ن�ب�ن�يدّي�الّساعة�بالّسيف�ليعبد�هللا�وحده،�محمد�بن�عبد�هللا�وع���آله�و��به�والتا�ع�ن؛�و�عد:

َوَتْسِليًما﴾(٢٢)سورة� ِإميَاًنا ِإالَّ َزاَدُهْم َوَرُسوُلُه َوَما اهللاَُّ َوَصَدَق َوَرُسوُلُه اهللاَُّ َوَعَدَنا َهَذا َما َقاُلوا اْلُمْؤِمُنوَن اْألَْحَزاَب َرَأى ا ﴿َوَلمَّ
األحزاب.

�كذا�يجب�أن�ي�ون�املؤمنون�وخاصة�����ذه�األوقات�العص�بة،�وامللمات�العظيمة�ال���تواج��ا�أّمة�اإلسالم����حرب�طاحنة�

مع�الكفر�العاملي�والوط���وا�����الذين�اجتمعوا�ع���نصرة�الديمقراطية�كيوم�األحزاب�ير�دون�أن��ستأصلوا�بقية�ا��������أّمتنا�

.
ً
�أو�منافقا

ً
�أو�مبتدعا

ً
ح���ال�يبقى�ف��ا�موحد�با�،�وال�يدعون�إال�مشر�ا

ولقد��انت�أحوال�املسلم�ن�أشد�وأصعب�خالل�القرن�املا����إن�تفحصنا�ا��ع�ن�واعية�ملا�جاء�به�الو���ع���رسول�هللا�ص���

هللا�عليه�وسلم؛�فمنذ�سقوط�ا��الفة�اإلسالمية�العثمانية�والناس�تفرقوا�إ���فرق�ضالة�وأحزاب�وطنية�وقومية،�واختفى�صوت�

ين�عن�
ّ

املوحدين�خلف�القضبان،�وخلعت�ال�ساء���ا��ن�إال�من�رحم�ر�ي،�وحلق�الرجال���ا�م�إال�من�رحم�ر�ي،�وتوارى�أ�ل�الد

أنظار�العاّمة�الذين�يرمو��م�بأ�شع�األلفاظ،�و�لمزو��م�و���رون�م��م،�وتفشت�الشيوعية����جسد�األّمة�سن�ن�ح���أبطل�ا�اإلسالم�

�من�تلك�ال���حصرت����أرض�القوقاز�-نصر�
ً
�ضررا

ّ
�أو�أشد

ً
���معارك�مشا��ة�ع���أرض�أفغا�ستان�ول�ست�املعركة�الرا�نة�بأك���خطرا

هللا�أم���ا-.

ولكن�الصورة�اليوم�مختلفة�فبعد�أن�تّصدر�أ�ل�البدع�واأل�واء�والفرق�الضالة��املرجئة�واألشاعرة�ل��ديث�باسم�األّمة�

اإلسالمية،�وع��وا��ش�ل�خاطئ�عن�مطال��ا،�اعتدلت�األمور��وعادت�إ���نصا��ا�وتولت�قيادة�األمة�فئة�مؤمنة�-نحس��م�وهللا�حسي��م-

ين�وال�تقبل�بالديمقراطية�بضاعة�أم���ا�كما�قاتلت�لرفض�الشيوعية�بضاعة�روسيا.
ّ

تقاتل�عن�الد

ومن�امل�شرات�أن�حركة�اإلخوان�املسلم�ن�ال���تمثل�مرجئة�األشاعرة�-وهللا�أعلم-،�ظ�ر�عل��ا�حقيق��ا�بفعل�عوامل�التمحيص�

ت�قيادا��ا�وح���أعضاؤ�ا�والتحقوا�بقافلة�الديمقراطية�األمر�كية�ال����س���نحو�ال�او�ة�وعذاب�هللا����اآلخرة. و�عرّ

ة�األمور�ورفع�
ّ

ولعل�خروج�اإلخوان�املسلم�ن�ك��ى�الفرق�اإلسالمية�الضالة����زماننا�من�املواج�ة�ور�و��ا�إ���الظامل�ن�زاد�من�حد

ه�أج���الصورة�و�ّين�ا��قيقة�وقر�نا�من�النصر�املؤزر�املب�ن�ع���أعدائنا�بإذن�هللا��عا��، ﴿لَوَخَرُجوْا
ّ
من�وت��ة�الضغوط�والف�ن،�ولكن

اِلِمَني﴾�(٤٧)�سورة�التو�ة. ِبالظَّ َواهللاُّ َعِليٌم َلُهْم اُعوَن َسمَّ َوِفيُكْم اْلِفْتَنَة َيْبُغوَنُكُم ِخَالَلُكْم وَألْوَضُعوْا َخَباًال َزاُدوُكْم ِإالَّ مَّا ِفيُكم
و�ان�من�املتعذر�ف�مه�كيف�يت��ل�النصر�والساحة�ا���ادية�مليئة�بالشوائب�و�لما�ظ�رت�حقيقة�جماعة�من�ا��ماعات����

بالد�الرافدين�شعرت�باق��اب�النصر،�ولكن�ال�زالت�حركة�حماس�شائبة�عالقة�و���ال���تقتات�حركة�اإلخوان�املسلم�ن�العاملية�من�

دماء��عض�أبنا��ا�املقاتل�ن����فلسط�ن؛�إال�أن�إر�اصات�جديدة�الحت����األفق��عد�عملية�"ناحل�عوز"�شرق�مدينة�غزة�ال���نفذ��ا�

مجموعة�ج�ادية�تحمل�راية�التوحيد�نحس��م�وال�نزك��م�ع���هللا.

وإن�مالحقة�أمن�حماس�للمجا�دين�وأوامر�وز�ر�داخلي��ا�فت���حماد�بمالحقة�مطلقي�الصوار�خ�ع���ال��ود�ت�شر�بأن�النصر�

قر�ب�أك���من�أي�وقت�م���،�فالتمحيص�اليوم�بلغ�درجات�عالية�ولم��عد�بإم�ان�الشوائب�العالقة�بمس��ة�ا���اد�االستمرار����

.مخادعة�الناس،�فا��مد���الذي�بنعمته�تتم�الصا��ات

ãÌãzn€a êÓˆä

النصر التمحيص يتّم بعد
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ا��مد���رّب�العامل�ن�والصالة�والسالم�ع���ن�ّيه�ا��اتم�األم�ن�
ين،�و�عد:-

ّ
وع���آله�و��به�أجمع�ن�ومن�ا�تدى���ديه�إ���يوم�الد

�عالوا�بنا�اآلن�و�عد�أن�وقفنا�ع����عض�الش��ات�الداحضة،�
�سرد�ا��صاد�ا��لو�للعمل�ا���ادّي�منذ�انطلقت�أو���شراراته،�سواء�

داخل�بلداننا�العر�ية�أو�خارج�ا.

ه�البد�للمت�ّبع�والقارئ�الكر�م�أن�يقرأ��ع�ن�
ّ
ر�أن

ّ
وأوّد�أن�أذك

وإنزال� �
ّ

ا��ق قبول� عن� الئم� لومة� هللا� ��� تأخذه� ال� وأن� املنصف�
ا��ا�دين�منازل�م�ا��قيقية�ح���وإن��ان�ذلك�غ���موافق�أل�وائنا�
��ؤالء�ا��ا�دين� ه����جميع�األحوال�لن�ينفع�أو�يضرّ

ّ
أو�معتقداتنا،�ألن

�م�إنما�خرجوا�يرجون�
ّ
�لد��م�صفقة�مع�خالق�م�وألن

ّ
������ء،�ذلك�ألن

رحمة�رّ��م�و��تظرون�جزاءه،�سواء�الذي�ق����م��م�نحبه�أو�الذي�ما�
زال�ي�تظر،�فما�عند�هللا�خ���وأبقى.

�م�ما�خرجوا�من�ديار�م،�وما�تر�وا�محبو�ات�
ّ
وهللا��ش�د�أن

نيا�
ّ

أنفس�م�إال�نصرة�لدين�هللا��عا���وابتغاء�مرضاته،�وقد�تر�وا�الد
وملذا��ا�وراء�ظ�ور�م�بل�وتر�وا�أ�ل�م�وأوالد�م��،�وسارعوا�يلّبون�
�امللّبون�وك���املتقاعسون،�خاّصة����الوقت�الذي�

َّ
نداء�ا���اد��عدما�قل

تكت�األعراض�وُسلبت�فيه�خ��ات�املسلم�ن.
ُ

ّيب�فيه�شرع�هللا�و�
ُ

غ

�لفر�ضة�ا���اد�وواجب�النصرة،�فقد�
ً
انطلق��ؤالء�األحرار�أداءا

�انت�صرخات�األّم�ات�الث�ا���واأليتام�والشيوخ�ا��يارى�أعظم�وأك���
ق�آذا��م.

ّ
من�أن�ال�يأبه�ل�ا��ؤالء،�ونداء�رّ��م�ي�اد�يمز

الرجال من واملستضعفني اهللا سبيل يف تقاتلون ال لكم ﴿وما 
أهلها الظامل القرية هذه من أخرجنا رّبنا يقولون الذين والولدان والنساء

نصريًا﴾. من لدنك لنا واجعل ولّيًا لدنك من لنا واجعل
ا��صاد� �ذا� ثمار� لنقل� أو� املك�سبات� أ�ّم� إ��� اآلن� ق� نتطرّ
���خصومنا�أم��و�حصاٌد�حلٌو�

ّ
�كما�يد ا���ادّي،�و�ل��و�حصاد�مرٌّ

:�� ه�كما�قيل����الصَّ
ّ
�للبعض،�ولكن

ً
ا رغم�أن�طعمه�قد�يبدو�مرّ

ِقه� ذوُّ
َ
����ت ���ُمرُّ ��الّصِ ُ�� الصَّ

لكن�عواقبه�أح���من�العسل

متميزة عقيدة أوال:
لقد�انطلق�ا��ا�دون�فبدأوا�باإليمان�حيث�تمّيزوا��عقيد��م�
ظم�واألعراف�

ّ
فآمنوا�با��وحده�وكفروا�بما�سواه�من�القوان�ن�والن

والتقاليد�ال����عكف�عل��ا�الناس�من�حول�م،�والقوا����س�يل�ذلك�
�العنت�وأعظم�الصعاب،�حيث�بدأ�الناس�يلومو��م�و�نكرون�

ّ
أشد

�العداء��س�ب�مضّي�م�وإصرار�م�ع���ثبا��م�
ّ

عل��م�بل�و�عادو��م�أشد
وتمّيز�م.

    
مخالفة� �ل�ا� كث��ة� بدعّية� مذا�ب� مجتمعاتنا� ��� عّمت� لقد�
ة�وا��ماعة،�م��ا�مذ�ب�األشاعرة�واملرجئة�ع���

َّ
ن ملذ�ب�أ�ل�السُّ

مستوى�العلماء�وطلبة�العلم�ع���وجه�ا��صوص،�إضافة�إ���ان�شار�
�وع���مستوى�العواّم�ي�اد�

ً
مذ�ب�الصوفّية�ع���نطاق�واسع�جدا

ى�
ّ
،�بل�حت

ً
ي�ون��و�املسّيطر�والقاسم�املش��ك�ب�ن�شعو�نا�جميعا

وايا�
ّ

تلك�ا��ر�ات�املنا�ضة�لالحتالل����بلداننا��انت�تنطلق�من�الز
رجة�األو��.

ّ
ا�ع�الصو�ّ�����الد

ّ
واملساجد�و�غلب�عل��ا�الط

�من��ون��ذا�األخ����افر�
ً
عوب�للمحتل�انطالقا

ّ
و�ان�ج�اد�الش

ئ�����لقتاله� افع�الرّ
ّ

�ال�مراء�فيه�وال�جدال،�و�ان��ذا��و�الد
ً
�أصلّيا

ً
كفرا

ة�وكذا�علماؤ�ا�وقيادا��ا� من�أجل�رّد�عدوانه�عن�األّمة،�فشعوب�األمَّ
الوا��ة،�و�و�محار�ة� القناعة� انطلقت����ج�اد�ا���ذه� ي�ية�

ّ
الد

�من�عقيدة�اإلسالم�و�ذا�ج�اد�شر�ّ��وواجب�ع����ل�
ً
ار�انطالقا

َّ
الكف

األّمة.

وحينما�خرج�االحتالل�من�بلداننا�–�إ���ح�ن�–�لينصب�عمالءه�
أجواء� شعو�نا� لدى� سادت� شعو�نا،� أبناء� من� وا��ونة� العلماني�ن�
الفرح�والب��ة��س�ب�نيلنا�لالستقالل�و�و����ا��قيقة�احتالل�جديد�
ون�

َّ
�األعداء�قد�نصّبوا�وكالء�ل�م����بلداننا�ينفذ

ّ
واستقالل�مز�ف،�ألن

ة�
ّ

�م�أنظمة�علمانية�مرتد
ّ
ت�محل

َّ
�إخالص�وتفا�ي،�فحل ِ

ّ
سياسا��م�ب�ل

يت�بالدسات��� لت�شرع�هللا��عا���واس�بدلته�بقوان�ن�وضعّية�سّمِ
َّ

عط
صنع�ف��ا��ذه�القوان�ن�

ُ
وجعلوا�مؤسسات��شر�عية�سّمو�ا�برملانات�ت

٢/١ احلصاد ثمار الثاني: اجلزء

الحركات
الجهادية
والحصاد
الحلــــو

سعد العاملي أبو



              

ع���غرار�ما�يحدث����مجتمعات�الكفر.

البلدان� ل�ذه� األصل� طبق� صورة� إ��� بلداننا� فتحّولت�
����امليدان�السيا��ّي�واالقتصادّي،�و�عد�ذلك�

ّ
االستعمار�ة�ع���األقل

قافية�ل�ي�تزرع�الفساد�وت�شر�األف�ار�
ّ
أطلقوا�العنان�ملؤسسا��م�الث

�
ً

ا��الفة�لدي�نا�وقيمنا�لن�ساوى�مع�م�����ل�الرذائل�وأخرجوا�أجياال
ب�ن�عن��وّ�ا��م�وقيم�م�ليتحّولوا�إ���مس��لك�ن� من�امل��زم�ن�واملغرّ
اس�ملصا���م�مقابل�عرض�من� مخلص�ن�ملا�ي�تجه�األعداء�أو�إ���حرّ

نيا�قليل.
ّ

الد

ام�أولياء�شرعّي�ن�ي�ب���طاع��م�
ّ

�انت�شعو�نا�ترى�����ؤالء�ا��ك
ة�من�

ّ
وخدم��م�واملشاركة�مع�م����مؤسسات�ا��كم�القائمة�واملستمد

�يتحاكم�
ً
ر�ا�خ��اء�الص�يوصلي�ّية�لت�ون�دستورا

ّ
قوان�ن�وضعية�سط

إل��ا�العباد.

�
ُّ

ام�إذن�مسلم�ن�ومؤمن�ن�بل�وم��م�من��ستحق
َّ

ف�ان��ؤالء�ا��ك
�م��علنون�ذلك�أمام�

ّ
د�أن لقب�أم���املؤمن�ن�أو�خليفة�املسلم�ن���رَّ

�املصادر� ه�من�أ�ّمِ
َّ
ولة�أو�أن

َّ
�اإلسالم�دين�الد

َّ
شعو��م�أو��ش��ون�إ���أن

شر�عية�أو�ما�شا���ا�من�عبارات�يخدعون���ا�الشعوب�الغافلة.
ّ
الت

ر�ن� ِ
ّ

واملفك واملثقف�ن� العلماء� من� �
ً
جيوشا ا���ام� �

َ
د

َّ
فجن

ام�و�صبغون�عل��م� ِ
ّ

روا�ل��ك لوا�و�زّمِ وأ��اب�الرأي�الزا�غ،�ل�ي�ُيطّبِ
رعية�وع���قواني��م�تلك�القداسة،�فصارت��ذه�األنظمة�

ّ
�ذه�الش

لت�شرع�هللا�ووالت�
َّ

ى�وإن�سرقت�وظلمت�وعط
ّ
مسلمة�وشرعّية�حت

،�ف���–�وفق�دين�
ً
���ارا

ً
ار�وحار�ت�هللا�ورسوله�واملؤمن�ن�ج�ارا

ّ
الكف

ى�وإن�
ّ
�ؤالء�الر�بان�والقساوسة�ا��دد�–�مسلمة�ي�ب���مبا�ع��ا�حت

جلدتك�وأخذت�مالك.
    

�
ً
نظرا املسلم�ن� لدى� واملغيبة� املغلوطة� املفا�يم� من� و���

مع� املسلم� عالقة� دان�
ّ

تحد ول�و��ما� املسلم،� حياة� ��� ��طور��ما�
ر�له�طر�قة��عامله�مع�العدو�والصديق�

ّ
مخالفيه����العقيدة�و�سط

وفق�املنظور�الشر�ّ��ال��يح.

لذلك�عمد�األعداء�إ���طمس��ذه�املفا�يم�وتمييع�ا����نفوس�
بذلك� و�سقط� سواء،� عنده� والّصديق� � العدوّ ي�ون� ل�ي� املسلم�ن�
مييع،�و��تج�عنه�

ّ
ل��س�ب��ذا�الت

ّ
عط

ُ
صوص�الشرعّية�وت

ّ
الكث���من�الن

بالتا���فتح��غرات�كث��ة�لألعداء�يدخلون���ا�إ���داخل�جسد�األّمة�ل�ي�
ذوا�ما�ير�دونه�من�مكر�وم�ائد.

ّ
طوا�و�نف

ّ
يخط

ى��عادي����هللا�و�وا������هللا،�يحّب�
ّ
فإيمان�املسلم�ال�يكتمل�حت

ى�ي�ون�هللا�
ّ
املرء�ال�يحّبه�إال���و�بغض�املرء�ال�يبغضه�إال��،�وحت

ورسوله�أحّب�إليه�من�نفسه�وولده�والناس�أجمع�ن.

�للمؤمن�أن�يرا���
ّ

ومن��نا�يمكن�أن�نق�س�ع���أمور�أخرى�البد
اس�ومع�األحداث،�فال�يمكن�

ّ
ف��ا�عقيدة�الوالء�وال��اء،�����عامله�مع�الن

أن�يوا���أعداء�هللا�وال��ستع�ن���م�وال�ينضّم�إ���نواد��م�وتجّمعا��م�
ه�ما�ُب���ع���

ّ
ألن ى�وإن�جلب�ذلك��عض�املصا���اآلنية�املو�ومة.

ّ
حت

.
ً
حرام�لن�يجلب�إال�حراما

�وال�
ً
م�قطعا ين�محرّ

ّ
ار�األصلّي�ن�واملنافق�ن�واملرتد

ّ
فمواالة�الكف

يجوز�بحال�محاولة�البحث�عن�مسّوغات�سياسّية�أو�اقتصادّية�أو�

غ���ا�من�أجل�استحالل�ذلك�أو�تجو�زه�ولو�لعرض�قص��.

اهللا حاد  من  يوادون اآلخر واليوم باهللا يؤمنون  قومًا جتد ﴿ال
عشريهتم، أولئك أبناءهم أو إخواهنم أو آباءهم أو  كانوا ولو ورسوله
حتتها من جتري جنات ويدخلهم منه بروح وأيدهم اإلميان قلوهبم كتب يف
إن أال اهللا حزب ورضوا عنه أولئك عنهم اهللا رضي فيها األهنار خالدين

اهللا هم املفلحون﴾�[ا��ادلة�٢٢]. حزب
�محاولة�املشاركة�مع�م����أعمال�م�

ً
ه�ال�يجوز�مثال

ّ
وعليه�فإن

ى�ولو�منحونا�املناصب�العليا�واملقاعد�
ّ
السياسّية�أو�ال�شر�عّية�حت

مة�����ذا�الباب.
ّ

املتقد

�مؤمن�يؤمن�با��واليوم�اآلخر�أن�
ّ

�ي�ب���ع����ل
ً
ومن��نا�أيضا

أ�من�قواني��م�الوضعّية�الكفر�ة�وال��س�سيغ�ا�وال�ي��أ�إ���التحاكم� يت��ّ
وافع�واألسباب.

ّ
إل��ا�م�ما��انت�الد

و�ذا�ما�طرحته��ذه�ا��ماعات�ا���ادية����خطابا��ا�وأعمال�ا�
إّنا لقومهم قالوا ومواقف�ا،�و���تصرخ����وجه�مخالف��ا�وأعدا��ا�﴿إذ
وبينكم بيننا وبدا بكم كفرنا  * اهللا دون  من تعبدون ومما منكم برآء 

وحده﴾�[املمتحنة�٤]. باهللا حّتى تؤمنوا أبدًا والبغضاء العداوة
�ذه�من�خاصّيات�ا��ر�ات�ا���ادية�فقط�حيث�أعلنت�العداء�
ل�ل�من�عادى�هللا�ورسوله،�وفاصلت�أقوام�ا�وعش����ا��س�ب�رفض�م�
لدين�هللا��عا��،�ب�نما�غ���ا�من�ا��ماعات�األخرى�لم��عر�كب���ا�تمام�
ين�وتحّول�العدو�وا��الف�إ���

ّ
ل�ذه�املسائل�العظيمة،�فمّيعت�الد

لت�الكث���من�
ّ

صديق�وو�ّ��وضاع�مف�وم�الوالء�وال��اء�و�س�به��عط
املفا�يم�األساسية����دي�نا�ا��نيف�وال�حول�وال�قوة�إال�با�.

 
�

ّ
د�صاح��ا�من��ل��وى،�و��دم��ل وحيد�ال���تجرّ

ّ
عقيدة�الت

عبد�من�دون�هللا،�فيتحّرر�املسلم�من��ل�القيود،�و�نطلق�
ُ
األصنام�ال���ت

ه�من�خالفه�وال�من�عاداه. �إ���هللا�ع���بص��ة،�ال�يضرّ
ً
داعيا

لقد�أحيت�حر�ات�ا���اد�املف�وم�ا��قيقّي�ملسألة�ا��كم،�فا��
إلٌه الّسماء يف ع�و�و�ا��اكم�واآلمر�والنا���﴿وهو الذي �عا����و�املشرّ

�ع���الذين�يرضون�أن�
ً
إله﴾،�و�قول�سبحانه�مس�نكرا األرض ويف 

هلم عوا�من�عنديا��م�أو�ينّصبوا�من�يفعل�ذلك�نيابة�ع��م�﴿أم  �شرّ
اهللا﴾�و���قوله�سبحانه�﴿فال يأذن به مل الّدين ما شرعوا هلم من شركاُء
أنفسهم يف جيدوا ال بينهم ّمث شجر فيما حيّكموك حىت يؤمنون ال ورّبك

�ع���نفي�صفة�اإليمان�عّمن�
ٌ

تسليمًا﴾�دليل ويسّلموا قضيت مما حرجًا
د�عدم�الرضا�بحكم�هللا� م�شرع�هللا����شأن�من�شؤونه�أو���رّ ِ

ّ
لم�ُيحك

فيه.

�ا��كم�
ّ

�ع���أن
ّ

�ا�تدل
ّ
فاآليات�كث��ة�ومتواترة�����ذا�الباب،��ل

�خالٌص����عا���ال�يمكن�وال�يجوز�ألحد�أن�ينازعه�فيه،�
ٌّ

وال�شر�ع�حق
�معه�

ً
�من�دون�هللا�أو�شر��ا

ً
ب�نفسه�إل�ا و�ل�من�فعل�ذلك�فقد�نصَّ

���امللك.

و�نا�وقفة�البد�م��ا�ح���تت�ّين�األمور�جلّية�صافية�ل�ل�من�
ين،�أن�ي�ون�ع���بّينة�من�

ّ
عوة�و�شر��ذا�الد

ّ
ير�د�أن�يحمل�أمانة�الد

األمر�فال�يدا�ن����دين�هللا�وال�ير����أن�يتحاكم�إ���غ���شرع�هللا����



               

�ل�صغ��ة�وكب��ة،�فما�بالك�باملشاركة�����شر�ع�قوان�ن�مخالفة�بل�
؟؟

ً
مناقضة�لدين�هللا�أصال

ه�إ���تلك�ا��ماعات�ال���رض�ت�لنفس�ا�أن� والكالم��نا�موجَّ
���إ���دخول�مجالس� �السَّ ة�ثمَّ �شارك�فيما��س���باللعبة�السياسيَّ
فاع�عن� ِ

ّ
ة�الد ة،�ب��َّ

َّ
ة����ح�ومات�مرتد ال�شر�ع�واملشاركة�الفعليَّ

. ِ
ّ

ين�وتطبيق�جزٍء�منه�بدل�تض�يع�ال�ل ِ
ّ

الد

   
عاة�–�إن��انوا�

ُّ
ن�ع���ا��ر�ات�اإلسالمية�والد ومن��نا�يتعيَّ

ام�ع���
َّ

ين�الذي�يفرضه�ا��ك ِ
ّ

اس�حقيقة�الد
َّ
نوا�للن صادق�ن�–�أن�ي�ّيِ

اس�من�دون�
َّ
عوب،�وحقيقة��ذه�القوان�ن�ال���يتحاكم�إل��ا�الن

ّ
الش

هللا��عا��.

فال�ي�ب���أن�نخاف�أو�ندا�ن�أو�نجامل��ؤالء�ا���ام�مقابل�
ين�وتذره� ِ

ّ
��ا�القوم�مصا���مرسلة���دم�أر�ان�الد مصا���تاف�ة��سّمِ

.
ً
�صفصفا

ً
قاعا

ام��و�دين�امللك�الذي�ي�ون�فيه�األمر�
َّ

ين�الذي�ير�ده�ا��ك ِ
ّ

فالد
موه�و�ل�من�يخرج� لوه�وا��رام�ما�حرَّ

َّ
وا��كم�ل�م،�فا��الل��و�ما�حل

اس�ي��افتون�لنيل�
َّ
ة،�فتجد�الن رعيَّ

َّ
�عن�الش

ً
عن�طاع��م�ُيعت���خارجا

ى�وإن��ان�ذلك�ع���
ّ
��م�خشية�غض��م�عل��م�حت رضا�م�وكسب�مودَّ

�العامل�ن. حساب�مخالفة�شرع�رّبِ

ه�الكر�م�ال�ُيعت��� �واالس��زاء�بن�ّيِ ا�ّيِ رع�الر�َّ
َّ

�مخالفة�الش
َّ

بل�إن
�����شر�ما�ير�د�من�كفر�وزندقة�

ُّ
�زنديق�ا��ق ِ

ّ
جر�مة����دين�امللك،�فل�ل

�ل��ص�ا��اكم�أو�قوان�نه. شرط�أن�ال�ي�ون�فيه�مسٌّ

"اإلصالحية"� ة� اإلسالمّيِ ا��ر�ات� من� الكث��� نرى� نحن� و�ا�
لقواني��م� و�خضعون� بلداننا،� ��� ام�

َّ
ا��ك أي� امللك،� بدين� �ع��ف�

����جميع�أمور�م،�و�ا����ذه�
ً
�ومرجعا

ً
ما

َ
و�ع��فون���ا�و�جعلو��ا�َحك

ا��ر�ات�واألحزاب�ت�سابق�إ���املشاركة�السياسية�من�أجل�كسب�
�عض�املقاعد����ا��الس�ال�شر�عية�أو��عض�املناصب����ا���ومات�
��ذه�القوان�ن�تحارب�هللا�ورسوله�ودين�هللا�

َّ
التنفيذية،�وال�يأ��ون�أن

اس�حقيقة�
َّ
ن�للن فجاءت�ا��ر�ات�ا���ادّية�لت�ّيِ .

ً
�عا���جملة�وتفصيال

ن� ،�ومدى�تناقضه�ومحار�ته�لدين�هللا��عا���وت�ّيِ ين�الكفرّيِ ِ
ّ

�ذا�الد
�من�

ً
بالتا���ضرورة�الكفر�به�وال��اءة�منه�ومعاداته�بل�ومحار�ته�بدال

مواالته�واملشاركة�معه.

الهجرة مفهوم إحياء ثانيًا:
ال��� الوسائل� � أ�ّمِ ومن� ا���اد� أساسيات� من� ال��رة� �عت���
�املؤمن�

َّ
�القيام،�ذلك�أن

َّ
يحتاج�ا�ا��ا�د�ل�ي�يقوم��عبادة�ا���اد�حق

�إذا�تواصلت� غ��،�ثمَّ م�هللا��عا������محيطه�الصَّ مطالٌب�بأن�ي��ر�ما�حرَّ
�عليه�أن�ي��ك��ذا�ا��يط�و��تقل�

ً
العقبات����طر�قه�سي�ون�لزاما

ة�اإلعداد�الالزمة�لتغي���محيطه� إ���محيٍط�أ�عد�من�أجل�إكمال�عمليَّ
. األص�ّ�ِ

�قبل�ظ�ور�ا��ر�ات�
ً
�لل��رة�لم�يكن�موجودا �ذا�املف�وم�الشر��ُّ

�ال��رة�
َّ

�الكث���من�املسلم�ن��انوا��عتقدون�أن
َّ

ا���ادية�املباركة،�ألن
ون�با��ديث�الشر�ف،�عن�ابن�عباس�-ر����هللا�

ّ
فت�و�ستدل

َّ
قد�توق

قال�رسول�هللا�-ص���هللا�عليه�وسلم"ال���رة��عد�الفتح؛� قال: ع��ما-
لكن�ج�اٌد�ونية�"�[متفق�عليه].

�فال�ي�ب���ال��رة�م��ا�
ٍ

ه�إذا�أقيمت�دار�إسالم
َّ
فا��ديث�يقصد�أن

ق� طبَّ
ُ
�ا�ديار�مسلم�ن�ت

َّ
�بحيث�أن

ً
�ديارنا�جميعا

ُ
إ���دار�كفٍر،�و�و�خالف

�م�مسلمون.
َّ
ام�ا�أن

َّ
���حك ى�وإن�ادَّ

َّ
ف��ا�شرا�ع�الكفر�حت

ف�ان�ال��يح��و�أن���اجر�املسلمون�–�الذين�ضاقت�عل��م�
سبل�الدعوة�واإلعداد�داخل��ذه�البلدان�–�إ���مناطق�وديار�أخرى�
ة�

َّ
حيث�يتمكنوا�من�اإلعداد�والعودة�من�أجل�ج�اد��ذه�األنظمة�املرتد

�وأ�له. ِ
ّ

�من�املشاركة�مع�ا�أو�تأييد�ا�أو�نصر��ا���ار�ة�ا��ق
ً

بدال

ل���أمام�بطش��ذه�األنظمة� ���السَّ �من�االكتفاء�بالصَّ
ً

أو�بدال
سوء� �سوم�م� أو� �����م� أو� عاة�

ُّ
الد تذبح� �انت� ال��� الطاغوتية�

العذاب،�فيكتفي��ؤالء�ب��بية�دعاٍة�جدٍد�لي�ونوا���ايا�جديدة����
سلسلة��ذا�البطش�الطاغو�ي�املتواصل.

بعي�يات� ت�ال��رة�بالفعل�إ���ديار�أفغا�ستان������اية�السَّ وقد�تمَّ
املسلمة،� البلدان� جميع� من� امل�اجرون� فخرج� املا���،� القرن� من�
واغيت�والتحقوا�بإخوا��م�ا��ا�دين�ع���

َّ
فار�ن�بدي��م�من�بطش�الط

وا�
َّ

ة،�وتلق �استقبال�م��ناك����مخيمات�خاصَّ ج��ات�القتال،�حيث�تمَّ
�م�بج��ات�

ُّ
�لف��ات�متفاوتة�قبل�أن�يلتحق�ُجل

ً
�وتطبيقيا

ً
ا �نظر�َّ

ً
ت�و�نا

القتال�نصرة�إلخوا��م�ملواج�ة�امل��دين�السوفي�ت.

تحت�ج��ات�
ُ

�االنتقال�إ���بالد�البلقان�حيث�ف ومن��ناك�تمَّ
�

ً
افدين�وأخ��ا جديدة�من�ال��رة�وا���اد�وتل��ا�بالد�القوقاز�و�الد�الرَّ

�بالد�الصومال،�وا��بل�ال�يزال�ع���ا��رار.
ً
ول�س�آخرا

�
ً
ج�اديا �

ً
عمال س� يؤّسِ ل�ي� � األص�ّ�ِ موطنه� إ��� رجع� من� وم��م�

أجل� من� �
ً

أصال القائمة� ة� ا���اديَّ ا��ماعات� ��� بإخوانه� يلتحق� أو�
�عز�ز�صفوف�ا�واستعمال�كفاءاته�العسكر�ة�والتنظيمية����العمل�

ا���ادي.

اس�وطمسوا�مف�وم�ا�
َّ
�ذه����ال��رة�الشرعية�ال�����ر�ا�الن

وغايا��ا،�ف���وسيلة�فاعلة�لنصرة�دين�هللا��عا���ول�س�وسيلة�لل�روب�
بالنفس�والبحث�عن�األمن�واألمان�ع���حساب�العقيدة.

ة�
َّ

د ِ
ّ

فال��رة�سالح�إيجا�ي�يقت�يه�املؤمن�و���أ�إليه����حاالت�الش
قات�ال��� يق�وا��رج،�و�كسر�به�تلك�املعّوِ ِ

ّ
ل�ي�يرفع�عن�نفسه�الض

�ع���تحر�ر�نفسه�واملستضعف�ن�
ً
�قادرا

ً
�طليقا

ً
ا كه�ليصبح�حرَّ �عيق�تحرُّ

من�الرجال�وال�ساء�والولدان�من�ورائه،�ح���ال�ت�ون�فتنة�و��ون�
ه��.

ُّ
ين��ل ِ

ّ
الد

�ا���اد�وال��رة�وج�ان�لعملة�واحدة،�إذ�ال�يمكن�أن�نفصل�
َّ

إن
له�عن�أداء� �ملا�يكّبِ

ً
بي��ما�ع���طول�الطر�ق،�فما�زال�ا��ا�د�م�اجرا

طات�ال���تقعده� �ل�ل�املثّبِ
ً
�امل�اجر�ي�ون�مجا�دا

َّ
عبادة�ا���اد،�كما�أن

عن�ال��رة�من�ماٍل�وعش��ٍة�و�ن�ن�وتجارٍة،�فيا�ل�ا�من�معادلٍة،�و�ا�
ل�ا�من�عالقٍة���يبٍة�يحتاج�ف��ا�املؤمن�إ���توفيق�هللا�ومدده،�ل�ي�
�وُ�كتب�عند�هللا�

َّ
ى�تلكم�العقبات�املادية�واملعنو�ة�ل�ي��ستحق

َّ
يتخط

.
ً
�م�اجرا

ً
مجا�دا

.التوفيق�و�و���دي�الس�يل� �العامل�ن،��و�و��ُّ وا��مد���رّبِ

�[ُيتبع�بحول�هللا.].



              

�
ّ

ا��مد���رّب�العامل�ن�ناصر�املؤمن�ن�ومعز�املوحدين،�ومذل
ب�ن� املبعوث� ع��� والسالم� والصالة� املشرك�ن،� ومخزي� ال�افر�ن�
يدي�الساعة�رحمة�للعامل�ن،�محمد�بن�عبد�هللا�وع���آله�و��به�

والتا�ع�ن؛�و�عد:

يبدو�أن�الغرب�بقيادة�الواليات�املتحدة�األمر�كية�لم�يف�م��عد�
أنه�خسر�ا��رب�ع���اإلسالم�ال���أعل��ا����أعقاب�غزو�ي�نيو�ورك�
وواشنطن����١١�أيلول�٢٠٠١م،�وال�زال�يتعامل�مع�قضايا�املسلم�ن�
و�حرك� املسألة� متعلقات� ��� و�تحكم� املبادرة� بزمام� يمسك� كمن�

مختلف�تفاصيل�ا.

�ذه�وج�ة�نظر�معت��ة�وقد�ي�ون�الصلي�يون�الغر�يون�مصّرون�
ع���غطرس��م�ي�ابرون�رغم��ز�م��م،�و�حاولون�أن�ي�ثوا�األمل����
نفوس�شعو��م�املتآلفة�ع���قتل�الناس�و��ب�خ��ات�بلدا��م�وإذالل�م�
والسيطرة�ع���مقدرا��م�وملء�جيو��م�باألموال،�و�شر�الديمقراطية�

باإلكراه�وا��صار�والتجو�ع.

�القوم�ال�يزالون�مخطئ�ن����تقديرا��م�
ّ

و���كال�ا��الت�ن�فإن
��� �عم�ون� شياطي��م،� لوساوس� مس�سلم�ن� لش�وا��م� متبع�ن�
طغيا��م،�وذا�ب�ن�نحو�ال�او�ة�بمحض�إراد��م،�ولن�تنفع�م�نصيحة�

نا��،�أو�شفقة�مشفق�أو�نذارة�منذر.

الدن بن وسطية
و��ن�غاٍل����التفاؤل�ومفرط����ال�شاؤم�استمع�الناس����العالم�
إ����لمة�باراك�أو�اما�الرئ�س�األمر��ي�ال���ألقا�ا�من�القا�رة�عاصمة�
"جم�ور�ة�مصر�العر�ية"�إحدى�مستعمراته����بالدنا،�استمعوا�إليه�

وسط�دوامة�كب��ة�من�الضغط�اإلعالمي�الذي�يحرض�م�ع���االستماع�
بقلوب�مفتوحة�والنظر���دوء�واإلنصات�مجردين�من�عقائد�م�ومن�
ذكر�ا��م�األليمة�ومن�مشاعر�م�ك�شر�تجاه�جالد��م�قات���أطفال�م�

آسري�رجال�م�مغتص����سا��م؛��ؤالء��م���رة�أم���ا�اإلعالمي�ن.

ومن�جانب�آخر�تحذيرات�كث��ة��عثت���ا�حر�ات�تصف�نفس�ا�
بإسالمية�تدعو�الناس�إ���عدم�التعاطي�مع��لمة�أو�اما،�وإ���رفض�ا�
جملة�وتفصيال�وإ���إدارة�ظ�ور�م�له�دونما�معرفة�ألسباب�ذلك،�الل�م�

إال�من�حصر�األمة����فلسط�ن�بل����غزة�ور�ط��ذه�بتلك.

و��ن�الغلو�والتفر�ط��ان�خطاب�الشيخ�أسامة�بن�الدن�غ���
العقائد�واملشاعر�تجاه�أم���ا،�ولم��غب�عنه�أ�مية� مصطدم�مع�
ال��� أو�اما� باراك� إ���تجا�ل��لمة� الداعية� اإلفصاح�عن�األسباب�
ح�حقائق�الواقع�

ّ
ح�وقال�ووض وج��ا�إ���العالم�اإلسالمي،�فبّين�وصرّ

ال������أقوى�من��لمات�منمقات�تطلق�من�الغرفات�املكيفات�بحضور�
أ��اب�العمامات�ومجموعة�من�الراقصات�والوزراء�وذوي�ال�يئات.

أوباما غباء
كنت�أرغب�أن�أجعل�عنوان�الفقرة�"غباء�داليا�مجا�د"�و���
االس�شاري� مجلسه� ��� اإلسالمي� العالم� لشئون� أو�اما� مس�شارة�
ا��اص�باألديان�امل�ون�من�ممث���٢٥�طائفة�و��صيات�علمانية،�
�ال�يحتمل�الشك�أ��ا�ومساعد��ا�من�قاموا�بصياغة��لمة�أو�اما�

ً
فيقينا

باملسلم�ن� االستخفاف� ذلك� وس�ب� اإلسالمي،� العالم� إ��� املوج�ة�
والتو�م�بالقدرة�ع���خداع�م؛�إليكم��عضا�من�تلك�االستخفافات:

وتنمية� األمنية� قواته� تدر�ب� ع��� العراق� �ساعد� "سوف� -

ت
اال

مق أوباما
نسخة
مكررة

من
بوش

املقداد اهللا عبد



               

ولكننا�سنقدم�الدعم�للعراق�األمن�واملوحد�بصفتنا�شر��ا� اقتصاده.
له�ول�س�بصفة�الرا��".

"إن�اإلسالم�ل�س�جزءا�من�املش�لة�املت��صة����م�افحة� -
التطرف�العنيف�وإنما�يجب�أن�ي�ون�اإلسالم�جزءا�من�حل��ذه�

املش�لة�".

قام�تنظيم�القاعدة�بقتل�ما�يضا���٣٠٠٠���ص����ذلك� " -
ورغم�ذلك� و�ان�ال��ايا�من�الرجال�وال�ساء�واألطفال�األبر�اء. اليوم.
اختارت�القاعدة�بال�ضم���قتل��ؤالء�األبر�اء�وتبا�ت�بال��وم�وأكدت�

إ���اآلن�عزم�ا�ع���ارت�اب�القتل�مجددا�و�أعداد���مة�".

نحن����أم���ا�سوف�ندافع�عن�أنفسنا�مح��م�ن����ذلك� " -
سيادة�الدول�وحكم�القانون�".

وسوف�نقوم�بذلك����إطار�الشراكة�بي�نا�و��ن�ا��تمعات� " -
اإلسالمية�ال���يحدق���ا�ا��طر�أيضا�ألننا�سنحقق�مستوى�أع���من�
األمن����وقت�أقرب�إذا�ن��نا�بصفة�سر�عة����عزل�املتطرف�ن�مع�

عدم�ال�سامح�مع�م�داخل�ا��تمعات�اإلسالمية�".

ول�س��ناك�أي�شك�من�أن�وضع�الفلسطي�ي�ن�ال�يطاق� " -
ولن�تدير�أم���ا�ظ�ر�ا�عن�التطلعات�املشروعة�للفلسطي�ي�ن�أال�و���

تطلعات�الكرامة�ووجود�الفرص�ودولة�خاصة���م�".

يجب�ع���الفلسطي�ي�ن�أن�يتخلوا�عن�العنف�ألن�املقاومة� " -
عن�طر�ق�العنف�والقتل�أسلوب�خاطئ�وال�يؤدي�إ���النجاح�".

إننا�ال��ستطيع�أن�نفرض�السالم�و�درك�كث��ون�من�املسلم�ن� " -
���قرارة�أنفس�م�أن�إسرائيل�لن�تختفي�و�املثل�يدرك�الكث��ون�من�

اإلسرائيلي�ن�أن�دولة�فلسطي�ية�أمر�ضروري�".

استخفاف� ع��� يدلل� مما� حصر�ا� ع�ّ�� وسع� كث��ة� واألمثلة�
�عقول�املسلم�ن،�واحت�ار���اصية�التفك��،�وإجبار�مبطن�ع���اتخاذ�

املواقف،�و��ديد�ووعيد�يختفي�وراء�العبارات�املنمقة.

بوش كالم يقول أوباما
و�مز�د�من�ال��افة�والتحرك�املكشوف�حاولت�وسائل�اإلعالم�
املعادية�و���مقدم��ا�ال����إن�إن�وا��ز�رة�الفضائية�أن�تو�م�الناس�
�ملا�قاله�سلفه�

ً
�مغايرا

ً
�جديدا�و�قول�كالما

ً
�باراك�أو�اما�ي�ت���من��ا

ّ
بأن

جورج�بوش�صاحب�الص�ت�الس���معتمدين�ع���ال�سيان�السر�ع�
الذي�يتمتع�به�الناس؛�لتحس�ن�ظروف�عمل�الرئ�س�ا��ديد�للب�ت�
األبيض����محار�ة�اإلسالم�وا��فاظ�ع���أطول�مدة�ممكنة�من�الغفلة�
والقعود�عن�واجب�ا���اد�ضد�الواليات�املتحدة�األمر�كية�وعمال��ا�

املرتدين����ديار�املسلم�ن.

فجاء�أحد�ا��لل�ن�السياسي�ن�الذين�استضاف��م�قناة�ا��ز�رة�
القطر�ة�يرتدي�لباسا�عر�يا�زا�يا�وغطرة�بيضاء�ناصعة�ل��وج�ل�لمة�
��لمات�

ّ
أو�اما�و�م�د�ل�ا����نفوس�املشا�دين،�واّد����ذا�ا��لل�أن

أو�اما�وجدت�طر�ق�ا�إ���قلوب�املالي�ن�من�املسلم�ن�وخاصة�الشباب،�
��ذه�العبارات�املنمقة�أقوى�من�خطابات�الشيخ�أسامة�بن�

ّ
وزعم�أن

الدن�والدكتور�أيمن�الظوا�ري.

إال�أن�التوثيق�يبطل��ذه�الدعاوى�ففي�مقابلة�أجر��ا���يفة�
اإلسالم� أن� بوش: جورج� قال� ٢٠٠٩/٥/٨م� بتار�خ� األملانية� "بيلد"�

ا��قيقي�دين�سل���وأن�املسلم�ن�يح��مون�قيم�غ���م.

�الدولت�ن�لقضية�فلسط�ن�الذي�جاء�ع���لسان�
ّ

كما�أن�حل
أو�اما��و�من�صنع�جورج�بوش،�الذي��شرت�له�تصر�حات���فية�
يوم�األر�عاء�٩�يناير�٢٠٠٨�بأنه�"��عتقد�أن�حل�الدولت�ن��و�أفضل�
اإلسرائي��� ا��انب�ن� من� تنازالت� و�تطلب� العالم،� لصا��� ا��لول�

والفلسطي��".

ح����لمة�تنازالت�ال���استخدم�ا�جورج�بوش�أعاد�ا�باراك�
أو�اما�خالل�محادثاته�مع�املس�شارة�األملانية�أنجيال�م���ل����مدينة�
در�سدن�بتار�خ�٢٠٠٩/٦/٥؛�إذ�أكد�أو�اما�ا��اجة�ملضاعفة�ا���ود�
إ��� جنبا� �ع�شان� دولت�ن� قيام� ع��� مب��� حل� تطبيق� إ��� للوصول�
جنب��سالم�وأمن،�مشددا�ع���ضرورة�تقديم�ا��انب�ن�الفلسطي���

واإلسرائي���تنازالت�صعبة���لق�ب�ئة�آمنة����ع�ع���ا��وار.

الجديد؟ ما
و���حقيقة�األمر�و�نظرة�غ���فاحصة�نجد�أن�باراك�أو�اما��ذا�
لم�يأت�بجديد�يمتاز�به�عن�سلفه�ا��رم�جورج�بوش،�فاملواقف�

متكررة.

القمعية� الدول� تدعم� ع�ده� ��� املتحدة� الواليات� تزال� فال�
سياسيا�واقتصاديا�وتخاطب�املسلم�ن�من�خالل�رؤسا��ا�املرتدين�

الظامل�ن،�وعلما��م�الضال�ن�املضل�ن.

وال�تزال�تر�د�أن�تفرض�دي��ا�الديمقراطية�ع���العالم�اإلسالمي�
و�قوة�السالح�كما�جرى����العراق�و�جري����أفغا�ستان�و�اكستان،�

و�الضغط�السيا�������فلسط�ن�ولبنان.

وال�تزال�قوا��ا�تحتل�العراق�وتقتل�رجال�ا�و�ساء�ا�وأطفال�ا�
وتدرب� والبيوت� املساجد� و��دم� ا��رمات� وتن��ك� األبر�اء� و�عذب�
قوات�املرتدين�للقيام���ذه�األعمال��عد�تقليل�التواجد�العسكري�

األم���ي��ناك.

وال�تزال�طائرا��ا��غ���ع���اآلمن�ن����وز�رستان�و�اكستان�تقصف�
البيوت�وتدمر�القرى�وت�شر�الذعر�وتزرع�ا��وف�وتدخل�ا��زن�����ل�

ب�ت�من�بيوت�املسلم�ن.

وال�تزال�فرق�ج�ش�ا�تتوافد�إ���أفغا�ستان���رمان�أ�ل�ا�من�
اختيار�ما�يالئم�عقائد�م�و����م�مع�تدي��م�و�توافق�مع�الفطرة�
اإل�سانية�ال���فطر�هللا�عل��ا�الناس،�و�س���ب�ل�ج�د�ا�ملنع�إقامة�
الشر�عة��عد�أن�أزاحت�"طالبان"�عن�ا��كم�ونص�ت�عمال��ا�املرتدين�

لي�سلطوا�ع���رقاب�املسلم�ن.

تؤّمن� وا��لية� اإلقليمية� ميا�نا� ��� عائمة� مدمرا��ا� تزال� وال�
مصا���ا�ع���حساب�مصا��نا�وتراقب�حر�اتنا�وسكناتنا�وتالحق�
�من�ا��يار�عروش�

ً
قوارب�صيدنا�وسفن�سفرنا،�و�عمل�جا�دة�تخوفا

عمال��ا����املنطقة�تحت�أي�ظرف�مع�بلوغ�املظالم�أق����درجا��ا،�
والضغط�ا��انق�أ�عد�مستو�اته.

وال�تزال�طائرا��ا�تدك�منازل�ال�سطاء����مقد�شو،�وتحرق�خيام�
الفقراء����الصومال،�وتوفر�ا��ماية�للمجرم�ن�املغتصب�ن�ل��كم�من�

أ�له�املعادين�أل�ل�التوحيد،�املسامل�ن�ل�ل�من�عادى�املسلم�ن.

لبنان� جنوب� من� ا��دود� تراقب� العسكر�ة� فرق�ا� تزال� وال�



              

وشبه�جز�رة�س�ناء�وتمنع�السالح�عن�املقاتل�ن�املدافع�ن�عن�ضعفاء�
املسلم�ن����فلسط�ن.

"إسرائيل"،� أمن� بحماية� مل��مة� املتحدة� الواليات� تزال� وال�
وتفرض�ا��صار�ع���املستضعف�ن����غزة،�وتفتح�أبوا��ا�للمجرم�ن�
وتبارك� وعسكر�ا،� وأمنيا� واقتصاديا� سياسيا� وتدعم�م� الضفة� ���

ج�ود�م����قتل�ا��ا�دين،�وترو�ع�اآلمن�ن.

و�رحب� أو�اما� لسياسة� يصفق� من� نجد� �له� �ذا� �عد� ف�ل�
� �وقد�أبدى��ل�شرّ

ً
بكالمه�و�توقع�منه�إنصافا�وإكراما،�و�ظن�فيه�خ��ا

ا�أن��عطيه�فرصة�كما�طلب�إعطا��ا���ورج�بوش�فولغ����
ّ
و�ر�د�من

دمائنا�و�تك�أعراضنا�وخرب�ديارنا�وأفسد�بجنوده�وعمالئه�املرتدين�
وعلمائه�ا��ادع�ن�علينا�دي�نا�ودنيانا..

عمالء أم سفهاء
و�ذا�الكالم�املس���خطابا�عرفه�من��داه�هللا�بنور�اإليمان�إ���
النوايا�ا��قيقية�ال���يخف��ا�حامي�الصليب�باراك�أو�اما�خلف�ال�لمات�
املنمقات،�والعبارات�ا��سنات،�وإعالنه�رغبته����إقامة�عالقات�من�
نوع�جديد�مع�العالم�اإلسالمي�وكذلك�عرفه�عمالء�الواليات�املتحدة�
األمر�كية�الذين��عملون�ل��ي�ن�صور��ا�لدى�الناس،�ب�نما�ج�له�من�
يأخذ�طرفا�من�الكالم�وال�ينظر�إ���األفعال�وال�يملك�القدرة�ال�املة�
ع���التمي���فأطلق�عنان�عقله�وف�مه�إ���ا��لل�ن�السياسي�ن�العمالء�

فانحرفوا�به�عن�الف�م�ال��يح�ملا��عنيه�وما�يرمي�إليه.

والسفهاء: العمالء من مختلطة نماذج
أكد�األم�ن�العام���امعة�الدول�العر�ية�(ح�ومات�املرتدين)� " -
عمرو�مو���،�أن�خطاب�الرئ�س�األمر��ي�باراك�أو�اما،����جامعة�
القا�رة،��ان�خطابا�متوازنا�و�ؤسس�لعالقة�إيجابية،�كما�يحمل�رؤ�ة�

ومقار�ة�جديدة�فيما�يتعلق�بالعالقة�مع�الدول�اإلسالمية�".

رحب�شيخ�األز�ر�محمد�سيد�طنطاوي�باستخدام�أو�اما� " -
العالم� ��اطبة� األمر�كية� املسا��� عن� للتعب��� كمنصة� لألز�ر�
اإلسالمي،�وقال�إن��لمة�أو�اما�"يمكن�أن�تفتح�الباب�إلجراء�حوار�
ب�ن�الثقافات�وا��ضارات����العالم�ل�شر�قيم�العدالة�وا�����ضد�

الكرا�ية�والعنف".

وقال�وز�ر�اإلعالم�واالتصال�والناطق�باسم�ح�ومة�املرتدين� " -
النقاط� من� عددا� تضمن� ا��طاب� إن� الشر�ف،� ن�يل� األردنية،�
اإليجابية،�و�ذا�من�شأنه�فتح�صفحة�جديدة����العالقات،�فأو�اما�لم�
يكتف�باملشاعر�والعواطف،�بل�تحدث�عن�مواقف�سياسية�محددة�
خصوصا�دعمه���ق�الشعب�الفلسطي������إقامة�دولته�وفق�صيغة�

حل�الدولت�ن�ال���يدعم�ا�األردن�و�ل�األطراف�العرب�".

" أعرب�وز�ر�خارجية�(ح�ومة�املرتدين�ببالد�ا��رم�ن)�سعود� -
الفيصل�عن�ترحيب�مملكته�بالتوجه�اإليجا�ي�الذي�أبداه�الرئ�س�

األمر��ي�باراك�أو�اما����تصر�حاته�".

وقال�األم�ن�العام�ملنظمة�املؤتمر�اإلسالمي�(تجمع�ح�ومات� " -
بناءة� أو�اما��انت� الدين�إحسان�أوغلو�إن��لمات� املرتدين)�أكمل�
وأعرب�عن�سعادته�ب�نو�ه�الرئ�س�األم���ي�بالدور�الذي�تقوم� للغاية.

به�املنظمة����مختلف�املشار�ع�الدولية�".

رحب�الرئ�س�الباكستا�ي�املرتد�آصف�ع���زرداري�بإعالن� " -

مع� جديدة� مقار�ة� اعتماد� ينوي� أنه� أو�اما� باراك� األم���ي� الرئ�س�

العالم�اإلسالمي�".

اعت���إسماعيل��نية�رئ�س�ح�ومة�حماس����قطاع�غزة� " -

ي�تظرون� الفلسطي�يون� وان� جديدة� لغة� حمل� انه� او�اما� خطاب�

مرحلة�ما��عد�ا��طاب�".

قال�مصدر����ح�ومة�املرتدين�باليمن�أن�خطاب�أو�اما�خطاب� " -

متوازن����فحواه،�خاصة�ما�عّبر�عنه�تجاه�الدين�اإلسالمي�والصراع�

الفلسطي�ية� الدولت�ن� بحل� تمسكه� و�الذات� -اإلسرائي��� العر�ي�

واإلسرائي���".

و�ذه��عض�التصر�حات�التوضيحية�ملواقف�ج�ات�غر�ية�

غ���مختلف�ع���عدا��ا�للمسلم�ن:

قالت�ا���ومة�اإلسرائيلية�إ��ا��شارك�أو�اما�آماله����السالم� " -

بالشرق�األوسط،�لكن�األولو�ة�تبقى�للمصا���األمنية�إلسرائيل�".

رحب�األم�ن�العام�لألمم�املتحدة�بان��ي�مون�بالرسالة�ال��� " -

تضم��ا�كالم�الرئ�س�األم���ي�عن�السالم�والتفا�م�واملصا��ة�".

رحب�م�سق�السياسة�ا��ارجية�األورو�ية�خاف���سوالنا،�بما� " -

ورد����ا��طاب�والذي�خاطب�من�خالله�العامل�ن�العر�ي�واإلسالمي�".

وقال�املتحدث�باسم�ا��ارجية�الفر�سية�أر�ك�شوفالييه،� " -

معلقا�ع���خطاب�أو�اما��ذا�ا��طاب�س�ش�ل�محطة��امة�و�و�

ينطوي�ع����عد�رمزي�إنما�كذلك�ع����عد�سيا����بالغ�األ�مية�".

متكررة أخطاء

وع���ما�يبدو�فإن�الغطرسة�والك���ال���تمأل�قلوب�قادة�العدو�

األمر��ي�جعل��م�غ���قادر�ن�ع���التمي���ب�ن�ما�ينفع�م�وما�يضر�م،�

و�تجا�لون� تامة،� �سطحية� ال�امة� القضايا� مع� يتعاملون� وراحوا�

األسباب�ال�امنة�وراء��ل��ذا�العداء�ب�ن�أم���ا�واملسلم�ن�واخ��ال�ا����

مشا�ل��سيطة�و�ل�رئ�س�جديد�يصل�إ���الب�ت�األبيض�يجد�نفسه�

�زائم�ا� إلخفاء� األمر�كية� املتحدة� الواليات� أخطاء� لتكرار� مضطرا�

املتتا�عة�أمام�األمة�اإلسالمية�ف�ذه����املرة�األو������تار�خ�م�املعاصر�

ا��الفة� إسقاط�م� منذ� لوجه� وج�ا� املوحدين� ف��ا� يحار�ون� ال���

.اإلسالمية
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مق

حيم،�الّسالم�عليكم�ورحمة�هللا�و�ر�اته،� �سم�هللا�الرحمن�الرّ
ص�بتعديالت�وإضافات�ج�ادّية�لتحقيٍق�

ّ
�ذا�املقال�عبارة�عن�م��

(��في)��شر����جر�دة�اإلكس���س�(L'express)�األسبوعّية�الفر�سّية�
تحت�عنوان�بوتفليقة�وحاش�ته�والذي�منع��س�به��سو�ق��ذا�العدد�

���ا��زائر.

فتنة� �عد� أنفاس�م� ا��ا�دون� استعاد� و�عدما� �١٩٩٩ غداة�
ورطة� ��� أنفس�م� ا��زائري� النظام� ��� الفاعلون� وجد� ا��وارج،�
بمن�ٍ�� جديد� من� ا���اد� �

ّ
صف ترت�ب� أعيد� ج�ة� فمن� مضاعفة،�

صاٍف،�ومن�ج�ة�أخرى��عالت�أصوات����أورو�ا���اكمة�ا����االت�
�ل�م�

ّ
سعينات،�ف�ان�ال�بد

ّ
ع���جرائم�م�خالل�العشر�ة�األخ��ة�من�الت

من�رجل�يدافع�ع��م����ا��افل�الدولّية،�و�حول�دون�تد�ور�سمع��م�
أك���فأك��.

�هللا�رجل� �من�عدوّ
ٌّ

فجاء�اسم�بوتفليقة�ع���األلسن،�و�ّ�ع��ل
�واألعمال�تاجر�الّسالح�عبد�القادر�

ّ
الّرؤساء�العر�ي�ب�����ورجل�الظل

�وجطي،��ّ�عا�دوائر�القرار�(زعيم�ا��ابرات�محّمد�مدين�املدعو�
توفيق،�ومن�يدور����فلكه)�
للبالد،� رئ�سا� تنص�به� ع���
فال�يوجد�ع���الّساحة�من�
ين�

ّ
يمكنه�تلميع�سمعة�املرتد

فاستد��� منه،� أفضل�
ون��� للبالد� رئ�سا� ونّصب�
(�س�ّيا)����امل�ّمة�ال���أو�لت�
إليه،�ساعدته����ذلك�غزوتا�
إذ� وواشنطن،� نيو�ورك�
�

ّ
الصف ��� خول�

ّ
بالد سارع�

نتائج� من� و�ان� األمر��ي،�
شراء� صفقات� أن� ذلك�
نا�يك� �٢٠٠٣ عام� الّسالح�

دون�أن�ن�����القاعدة�األمر�كّية���� .C.I.Aو .F.B.I�عن�فتح�م�اتب�للـ
ال��راء�ال�����ا�٤٠٠�من�القّوات�ا��اّصة،�وما�خفي�أعظم.

ون�من�صور��م�أمام�العالم،�بقي�عل��م�أن�
ّ

�عدما�حّسن�املرتد
الّسلم� ميثاق� فجاء� املضط�دين،� املسلم�ن� أمام� صور��م� يحسنوا�
ين�عرف�ا�

ّ
واملصا��ة�الذي�أّسس�ألك���محاولة�لتب�يض�جرائم�املس�بد

ار�خ.
ّ
الت

جل� ظام�إ���التمّسك���ذا�الرّ
ّ
و�لكن�ما�الذي�يدفع�أقطاب�الن

عديل�الدستوري،�
ّ
امل��الك؟�خاّصة��عد�ترّدد�توفيق����موافقته�ع���الت

س�ب�ن�رئ�سي�ن: ئ�س. واألخذ�والرّد�حول�استحداث�منصب�نائب�الرّ

القر�ب� أو���� ى�
ّ
وحت له،� بديل� إيجاد� ��� ��زوا� �م�

ّ
أن أّول�ما:

من�توفيق،�مكروه�مذموم�لدى�املسلم�ن،�ف�و�ال�يص���(حاليا�ع���
األقل).

من� ب�ن� املقرّ أحد� تصر�حات� وحسب� بوتفليقة،� �
ّ

أن ثان��ما:
وازنات��ذه�وأض���له�فر�ق��سّبح�

ّ
ين،�د���بدلوه����حرب�الت

ّ
املرتد

وا���
ّ
الن ���ا���ش�(قائد�األر�ان�أحمد�قايد�صا���وقّواد� بحمده�

ا���ومة� ��� العّماري)،� محّمد� استقالة� �عد� نّص��م� الذين� األر�عة�
مدل���،�زر�و�ي،�حراو�ّية،� (وزراء�أغل��م�من�وجدة�أو�من�الغرب:
تو،...)،�و���اإلدارة�(موالي�قنديل�الذي�ترأّس�ديوانه�و�و�اآلن�سف���
باط،�مختار�رقيق�رئ�س�بروتو�وله،�زواوي�بن�حمادي�مدير�و�الة� بالرّ
محدود�

ّ
الال عم�

ّ
الد عن� نا�يك� الك��ى،...). قافّية�

ّ
الث املشار�ع� �سي���

ل�ن����منتدى�رؤساء�
ّ
مه�له�رجال�األعمال�وأثر�اء�البلد�(املمث

ّ
الذي�يقد

قصر� ��� االنتخابية،� حملته� مقر� �
ّ

أن �ذا� ��� و�كفينا� املؤّسسات)،�
بحيدرة�يمتلكه�رجل�األعمال�رضا��ون�ناف�ذو�االس�ثمارات�–�واملالي���

–�ذوات�العدد�من�األشغال�العمومية�إ���اإلعالم.

رف�األخ�������ذه�
ّ

الط
املعادلة����عائلة�بوتفليقة،�
ال��� والدته� رأس�ا� وع���
صغ��ة� �

ّ
�ل ��� �س�ش���ا�

�غادر�ا،� �
ّ

ينفك وال� وكب��ة،�
�و� ف��ا� األسا���� والعنصر�
أخوه�األصغر�الّسعيد�الذي�
�

ّ
ل�����ل

ّ
ه�و�تدخ

ّ
ي�بعه�كظل

ولة،�إذ��و�
ّ

شؤون��سي���الد
ا������قصر�املرادّية،�

ّ
اآلمر�الن

ير���� من� �
ّ

أن �علم� �
ّ

وال�ل
ئ�س،� الرّ س������ الّسعيد�

قّبح�ما�هللا.

ح���الفة�أخيه،�
ّ

�الّسعيد��و�املرش
ّ

طرحت��عض�األوساط�أن
بوتفليقة�يملك�أس�ما�قليلة� ظام�أجاب�ب:

ّ
ولكّن�أحد�الفاعل�ن����الن

.شركة�ا��زائر���

_______________________________________________________
املقال�األص������جر�دة�اإلكس���س:

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/algerie-abdelaziz-bouteflika-et-les-
siens-752321.html

مقال����يومّية�ا�����حول�املوضوع:�
http://www.elkhabar.com/quotidien/?idc=30&ida=151495

َّـ الجزائر الرّدة نظام توازنات نفهم كي
العثماين حممد أبو



              

الصراع�القائم�ب�ن�النظام�الباكستا�ي�املرتد�بتأييد�من�أمر��ا�
والغرب��له�من�ج�ة�و��ن�ا��ركة�ا���ادية�بقيادة�طالبان�و�تأييد�من�

معظم�الشعب�الباكستا�ي�املسلم�صراع�قديم�ول�س�وليد�الساعة.

فا��ركة�اإلسالمية����باكستان�صبغت�ا��تمع�الباكستا�ي�
بالصبغة�الدي�ية�منذ�عقود�طو�لة�وال�أدل�ع���ذلك�من��ذه�املدارس�
الدي�ية�املن�شرة����البالد�باآلالف�و���مدارس�يتلقى�ف��ا�الطالب�
االجتماعية� با��ياة� �

ً
مرورا �،

ً
جدا مبكرة� سن� من� �

ً
بدءا دينه� �عاليم�

ا���شمة�وا��اِفظة�ال���تمتاز���ا�باكستان،�ل�س�فقط����املناطق�
ال����سيطر�عل��ا�ا��ماعات�الدي�ية�مثل�منطقة�وادي�سوات�القر�بة�
وإقليم�وز�رستان� �من�العاصمة�إسالم�آباد�–�حوا���١٠٠�كيلو�-

ً
�س�يا

والشمال�الغر�ي،�بل����أغلب�مناطق�البالد.

وجهان لحرب واحدة
ا��رب����باكستان�ال�يمكن�أن�نفصل�ا�عن�ا��رب�القائمة�
���أفغا�ستان،�ف���حرب�واحدة�ومش��كة�ووج�ان�لعملة�واحدة،�
و�التا���فمن�الطبي���أن�ت�ون�خطط�العدو�واحدة����مواج�ة�طالبان�
�ع���أ��اب�ا��ق�

ً
�شق��ا�والقاعدة،�ومن��نا��ان�من�الواجب�أيضا

التنظيمية�ملواج�ة�عدو�م�املش��ك� الروابط� أن�يز�دوا�من�تمت�ن�
والز�ادة����التخطيط�والتعاون�وتوسيع�دائرة�ا��رب�من�أجل��شت�ت�

قوة�العدو.

يدخل� فحينما� بيده،� مؤسساته� يخرب� الباكستا�ي� ا���ش�
���صراع�مفتوح�وغ���مت�ا���مع�الشعب�املسلم����سوات�واملناطق�
�عن�تح��ه�إ���جانب�أعداء�

ً
ا��اورة�له�ف�ذا��ع���أنه�قد�عّبر�عمليا

األمة�والدخول����حرب�خاسرة�وإن�بدت�له�رابحة.

الشعب� ��� املتمثل� الداخ��� سنده� ا���ش� يخسر� فحينما�
�

ً
،�فال�ُيعقل�أبدا

ً
الباكستا�ي�ف�ذا��ع���أن�املعركة�قد�ُحِسمت�مسبقا

أن�يتحول�ا���ش�الذي�من�املفروض�أن�يدافع�و�ح���شعبه�إ���جالد�
ل�ذا�األخ���م�ما��انت�الدوافع�واألسباب.

وس�بقى�الرابح�األك����و�حركة�طالبان�بال�أد�ى�شك،�حيث�
الشع��� والكره� ا��قد� وس��داد� مع�ا� الشع��� التعاطف� س�تقوى�
ل���ش�والنظام�القائم،�و�ذا�ما�تحتاج�إليه�ا��ر�ات�التحرر�ة����
�ل�زمان�وم�ان،�فالشعب��عت���الب�ية�التحتية�األ�م����الصراعات�

القائمة�ب�ن�ا���ومات�الظاملة�وا��ر�ات�املعارضة.

الباكستا�ي� النظام� ورطت� ال��� ا��ب�ث� أمر��ا� دور� ن����� ال�
مج�ولة� حرب� طالبان،� وضد� شع��ا� ضد� طاحنة� حرب� ��� العميل�
وجديدة�لم��سبق�للنظام�الباكستا�ي�أن�خاض�ا�وال�يملك�الوسائل�
إ��ا�حرب�املدن�والعصابات�ال���تتق��ا� وال�التدر�بات�الالزمة�لذلك. 
�بال�انقطاع�دون�أن�

ً
طالبان�أيما�اتقان،�و�إم�ا��ا�ان��ستمر�ف��ا�عقودا

.
ً
�وال�عسكر�ا

ً
تتأثر�إيمانيا

أنيس أبو أمحد



               

الشعب يؤدي الثمن
الشعب� ��ط� ع��� يرا�ن� العميل� الباكستا�ي� النظام�
الباكستا�ي�ل�ي�ينقلب�ع���قيادة�طالبان�و�نقل�والءه�للنظام�املرتد،�
لذلك�ف�و�يتعمد�قصف��ذا�األخ���بالسالح�ا��وي�ألول�مرة����تار�خه�
إ���جانب�السالح�ال��ي�باإلضافة�إ���ا��صار�املضروب�ع���القرى�
واملناطق�ال���يتواجد�ف��ا�مجا�دو�طالبان،�نا�يك�عن�املئات�من�
ال��ايا�الذين�سقطوا�من�جراء�قصف�الطائرات�األمر�كية�بدون�
طيار،�وال����انت�تقصف�بموافقة�ومباركة�النظام�املرتد��ل��ذا�من�
����أن�ينقلب�ع���طالبان�و�قطع�ع��ا�مدده�

ً
أجل�تركيع�الشعب�وأمال

ووالءه.

لقد�رأينا�نزوح�املالي�ن�من�الس�ان�من�منازل�م�و��و��م�إ���
و�م� املرتد� ل���ش� العشوا�ي� القصف� من� �

ً
�ر�ا مؤقتة� مخيمات�

صابرون�مح�سبون،�ساحب�ن�ال�ساط�من�تحت�أرجل��ذا�النظام�
�من�أ�دافه�سواء�بضرب�الشعب�أو�بإضعاف�

ً
العميل�دون�أن�يحقق�أيا

قوات�ا��ا�دين.

�باملبا�ي�والب�يات�التحتية�إلقليم�
َّ

رأينا�صور�الدمار�الذي�حل
�

َّ
حل الذي� الدمار� صور� املسلم�ن� أذ�ان� إ��� وعادت� سوات،� وادي�

بقطاع�غزة����فلسط�ن،�ف�ناك�ثمة��شابه�كب���ب�ن�الصورت�ن،�ومن�
�عن�

ً
�نا�يمكننا�القول�أن�النظام�املرتد����باكستان�ال�يختلف�كث��ا

نظ��ه�الص�يو�ي����فلسط�ن،�كال�ما�ير�د�تدم���اإل�سان�املسلم�
املوحد�وحرق�األرض�و�دم�الب�يان.

وعليه�فال�يمكن�للشعب�الباكستا�ي�املسلم�أن�ي�����ما�حدث�
له،�وال�يملك�وا��الة��ذه�سوى�املز�د�من�التعاطف�مع�طالبان�واملز�د�
من�اإلرادة�نحو�االنتقام�من�عدوه،�و�ذا��و�املكسب�األك���لطالبان�

كما�أنه��عت���ا��سران�األك���للنظام�املرتد����ب�شاور.

اِّـدن من طالبان انسحاب
لقد�ن��ت�طالبان����تفادي�الضر�ات�ا��و�ة�ل���ش،�وكذلك�
ن��ت����تقليل�ا��سائر�ال�شر�ة����صفوف�املدني�ن�األبر�اء،�وذلك�
طالبان� فعلت� كما� املدن،� من� التكتي�ي� اال���اب� ا��� بإسراع�ا�

أفغا�ستان�عقب�ال��وم�الصلي����عد�غزو�ي�نيو�ورك�وواشنطن.

أول�ا� واحد،� وقت� ��� أ�داف� عدة� تحقيق� ��� ن��ت� و��ذا�
ا��فاظ�ع���حياة�املدني�ن�من�القصف�ا��بان�ل���ش،�ثان��ا: إحراج�
�من�مواج�ة�

ً
النظام�املرتد�بدخوله����حرب�مباشرة�مع�الشعب�بدال

قوات�ا��ا�دين.

است��اف�قوات�النظام����حرب�عشوائية�ال�يحقق�من� ثالثا:
العسكر�ة� آلته� وإضعاف� له� الشعب� عداء� من� املز�د� سوى� ورا��ا�

واألمنية�وفقدان�ما�تبقى�من�شرعيته�املز�فة.

إظ�ار�حقيقة�النظام�املعادية�لإلسالم�واملعارضة�لتطبيق� :
ً
را�عا

الشر�عة�اإلسالمية����األقاليم�ال���يتواجد�ف��ا�طالبان�وأنصار�م.

�عت��� املناطق� �ذه� من� لطالبان� الذ�ي� املؤقت� فاال���اب�
فرصة�كذلك�للمجا�دين�من�أجل�ا��فاظ�ع���قوا��م�وعدم�الزج���ا�
،�أل��ا�حرب�

ً
���معارك�ساح��ا�غ���مناسبة،�سي�ون�ف��ا�الرابح�خاسرا

ال�يمكن�أن�تتفادى�ف��ا�ا��سائر�املدنية�ح���لو�حققت�انتصارات����

ومن��نا�يظ�ر�ا��رص�الكب���لطالبان�ع��� ا��ال�العسكري�واألم��.
أرواح�املدني�ن�املستضعف�ن،�وتأجيل�ا��رب�إ���ح�ن�أو�ر�ما�نقل�ا�إ���

مواقع�العدو�وإ���حصونه.

النووي حماية السالح
أمر��ا�إذن�را�نت�ع����ذه�املعارك�األخ��ة�ودفعت�النظام�
�وورطته�����ذه�ال��مات�و����عتقد�أن�مسألة�

ً
الباكستا�ي�دفعا

تصفية�طالبان�ممكنة�أو�ع���األقل�تقز�م���م�ا�العسكري�����ذه�
املناطق.

وأن�ال�دف�األك���ألمر��ا��و�حماية�ال��سانة�النوو�ة�الباكستانية�
�سقوط�ا����أيدي�

ً
وعدم�سقوط�ا����أيدي�طالبان،�مما��ع���تلقائيا

�لل��ابط�الوثيق�بي��ما�بواسطة�طالبان�أفغا�ستان.
ً
القاعدة�نظرا

داخل� ��ود� ور�ما� أمر�كيون� نوو�ون� خ��اء� �ناك� أن� الشك�
باكستان�يتعاونون�مع�الباكستاني�ن�من�أجل�تأم�ن�السالح�النووي�
الباكستا�ي،�ومحاولة�تفكيكه�ح���ال�يقع�فر�سة�س�لة����أيدي�"�

اإلر�ابي�ن"�من�القاعدة�وطالبان.

واعتقد�أن��ذه�ال��مات�األخ��ة�واملكثفة�ع���قوات�طالبان����
محاولة�من�قبل�أمر��ا�لر�ح�الوقت�من�أجل�إ��اء�تأم�ن��ذه�األس��ة�
ور�ما�نقل�ا�إ���أماكن�سر�ة�ح���ال�يتمكن�ا��ا�دون�من�السيطرة�

واالستفادة�م��ا����حال�ا��يار�النظام�الباكستا�ي�ا��ا��.

السالح� نزع� ��� سواء� حد� ع��� وال��ود� األمر��ان� ين��� و��ذا�
سقوطه� من� ا��وف� ذر�عة� تحت� الباكستاني�ن� أيدي� من� النووي�
���أيدي�اإلر�ابي�ن�من�القاعدة،�و�و�ما�لم��ستطيعوا�تحقيقه����

السنوات�والعقود�املاضية.

�خاصة�
ً

ف�ل�املؤشرات�تدل�ع���أن��ذا�النظام�لن�يدوم�طو�ال



              

حينما�أقدم�ع���لعب�أوراقه�األخ��ة�والزج�ب�ل�قواته����حرب�خاسرة�
ال�يمكن�وصف�ا�إال�بال�روب�إ���األمام�أو�االنتحار�البطيء.

فل�س��ناك�ما��غري�القوات�الصلي�ية�ل�ي��غامر�بقوا��ا�من�
أجل�ا��فاظ�ع����ذا�النظام�العفن،�سوى�تلك�ال��سانة�النوو�ة�ال���
تؤرق�م��ع�ا�و�سارع�إ���تفكيك�ا�من�أجل�تأمي��ا،�وما�عدا�ذلك�ف�و�
�للعدو،�ال�يدري�كيف�يخرج�من�املس�نقع�

ً
�متواصال

ً
�و�ابوسا

ً
�ش�ل�أرقا

األفغا�ي�فكيف�إذا�تورط����املس�نقع�الباكستا�ي�الذي�ال�يقل�خطورة�
عن�األول،�خاصة�وأنه��علم�علم�اليق�ن�أن�الساحة�الباكستانية�

امتداد�طبي���للساحة�األفغانية.

األمام إُّـ الهجوم طالبان
رغم�اال���اب�املكثف�لقوات�طالبان�من�القرى�واملدن�فقد�
أبقت�ا��ركة�ع����عض�املقاتل�ن�وا��يوب�ا��ا�دة����الداخل�من�
أجل�بدء�سلسلة�من�حرب�املدن�وسياسة�الكر�والفر�مع�العدو،�ألن�
وال�دف� �كب��ة�من�املقاتل�ن�وال�السالح�الثقيل.

ً
ذلك�ال�ي�لف�ا�أعدادا

من��ذا��و�اإلبقاء�ع���جذوة�ا���اد�متقدة�ومن�أجل�إشعار�العدو�
أن�مناطق�نفوذ�طالبان�س�بقى����أيدي�ا��ا�دين�وال�يمكن�للعدو�
املرتد�أن�يفرض�ف��ا�سيطرته�وال�قوان�نه�الكفر�ة�م�ما��لف�ا�من�

ت��يات.

و���الوقت�ذاته�فتحت�طالبان�سلسلة���مات����عقر�دار�
اس��دفت� املتم��ة� العمليات� من� مجموعة� نفذت� حيث� العدو،�
ع��� حر�ه� العدو� م��ا� يخطط� ال��� واالستخبارات� األمن� مراكز� ف��ا�
ا��ا�دين،�و���أ�داف�رمز�ة�ولك��ا�ضر�ات�موجعة�ذ�ب���ي��ا�

الكث���من�القيادات�وال�وادر�األمنية�واالستخباراتية�للنظام�املرتد.

�ان�أ�م�ا�اس��داف�مركز�االستخبارات����ال�ور�ومركز�ن�أمني�ن�

���ب�شاور��انت�حصيلة�ال��مات�عشرات�من�القت���ومئات�ا��ر���
العفنة� املراكز� ل�ذه� ال�امل� شبه� أو� ال�امل� التدم��� إ��� باإلضافة�
والبقية�تأ�ي�وأيدي�ا��ا�دين�ما�زالت�ع���الزناد�كما�أن�مراكز�العدو�

�س�لة�ومكشوفة�للمجا�دين.
ً
ما�زالت����األخرى�أ�دافا

للمجاهدين تحذير
�أن��ناك�ثمة�عالقة�

ً
كما�سبق�القول�فإن�العدو�يدرك�جيدا

�ب�ن�طالبان��شق��ا�–�الباكستا�ي�واألفغا�ي�–�من�
ً
وثيقة�ووطيدة�جدا

انتصار�أحد�الطرف�ن��ع��� العاملية،�وأن� ج�ة�و��ن�قاعدة�ا���اد�
انتصار�ل��ميع.

ومن��نا�فإن�أي�تقدم�ج�ادي�لطالبان����باكستان��ع���ترسيخ�
ملن���القاعدة�����ذا�البلد�و�التا���السيطرة�ع����ل�مقدرات�البالد�
العسكر�ة�بما�ف��ا�النوو�ة،�و�ذا�ما�ال�يمكن�أن��سمح�به�التحالف�

الص�يوصلي���وع���رأسه�ال��ود�وأمر��ا.
لذلك�س�سعون�–����حال�تمكن�ا��ا�دون�من�تحقيق�نصر����
�،

ً
�وال�ُعرفا

ً
�وال�قانونا

ً
باكستان�–�إ���حرب�مستعرة�عمياء�ال�تح��م�شرعا

ي�ون��دف�ا�حرق�األخضر�واليا�س�واستعمال��ل�األس��ة�ا��رمة�
بما�ف��ا�النوو�ة�والبيولوجية�والكيميائية�ور�ما�ح���ا��رثومية�من�
أجل�اس�ئصال�طالبان،�كما�حاولوا�قبل�ذلك�مع�طالبان�والقاعدة����
�

ً
أفغا�ستان��عيد�أحداث�ا��ادي�عشر�من�س�تم��،�وكما�فعلوا�مؤخرا

���غزة�مع�قياس�مع�فارق�كب��،�بالرغم�من�وجود�نقطة�اش��اك�واحدة�
ب�ن�الساحت�ن.

��ان��دف�العدو��و�تجر�ة�آخر�ما�توصل�إليه�
ً

ففي�غزة�مثال
�محاولة�جس�نبض�األمة�

ً
من�أس��ة�دمار�لألرض�واإل�سان،�وأيضا

أمام��ذا�النوع�من�ال��وم�االس�ئصا��،�ثم-و�ذا��و�األ�م�–�محاولة�
الساحة� إ��� �ستدرجو�ا� ل�ي� وإحراج�ا� القاعدة� قيادة� استفزاز�
الفلسطي�ية�قبل�األوان،�و�ذا�ما�ت�به�له�قادة�ا���اد�–�زاد�م�هللا�
�–�وآثروا�الص���وال��يث�وكف�األيدي�إ���ح�ن�وصول�وقت�

ً
حكمة�ووعيا

فتحر�ر�فلسط�ن�اآلن�ال�يمكن�أن� الدخول�إ���الساحة�الفلسطي�ية.
ي�ون�ال�دف�األول�للمجا�دين�إال��عد�تحر�ر�األرض�املقدسة�املباركة،�
م�بط�الو���ومنطلق�الرسالة�ا��اتمة،�ب�ت�هللا�ا��رام�ح���ي�ون�

�ل���اد�نحو�تحر�ر�األق����و�ا���أرا����املسلم�ن.
ً
�قو�ا

ً
دفعا

لذلك�وجب�ع���ا��ا�دين����باكستان�وأفغا�ستان�أن�يضعوا�
�ذا�االحتمال����حسبا��م�و�سعوا�إ���امتالك�األس��ة�امل�افئة�للعدو�

واملضادة���ططاته�قصد�ردعه�وإر�اك�برامجه�املستقبلية.
فحينما�يدرك�العدو�أن�بإم�ان�ا��ا�دين�أن�يضر�وا�بنفس�
السالح�الذي�ينوي�الضرب�به،�و���عقر�داره،�فإن��ذا�من�شأنه�أن�
يجعل�العدو�يل���الكث���من�خططه�وسيضعف�إس��اتيجيته�و�ر�ك�ا�
و�عطي�بالتا���السبق���ا�دي�طالبان�والقاعدة�أن�ينفذوا�مخططا��م�
و�رامج�م�بنجاح�وتوفيق�من�هللا،�أل��م�لبوا�أمر�ر��م�ا��كيم�ا��ب���
{�وأعدوا�ل�م�ما�استطعتم�من�قوة�ومن�ر�اط�ا��يل،�تر�بون�به�عدو�

هللا�وعدوكم�وآخر�ن�من�دو��م�ال��علمو��م�هللا��علم�م}.
الصراع� مجر�ات� عنه� س�سفر� عما� األيام� مستقبل� لن�تظر�
و�سأل�هللا�أن�ينصر�عباده�ا��ا�دين�و�رد�كيد�أعدا��م����نحور�م�

.إنه�و���ذلك�والقادر�عليه�وا��مد���رب�العامل�ن



               

أفغا�ستان� ��� املرتدون� وأعوا��ا� املتحدة� الواليات� تتوعد�
و�اكستان�املسلم�ن�بالو�ل�والثبور،�وتحشد�ل�م�من�جنود�ا�وعتاد�ا�
�ع����شر�الديمقراطية����تلك�البالد�ال���ين�شر� األعداد�الكث��ة،�وتصرّ
ف��ا�التوحيد،�وترتفع�ف��ا�رايات�ا���اد�الشر���الصافية؛�ورأينا�ع���

وسائل�اإلعالم��عضا�من�جرائم�العدو����كال�البلدين.

وإزاء�ذلك�فإن�األمة�اإلسالمية�تحب�أن�تطم�ن�ع���أحوال�
قادة�ا���اد�واإلمارة�اإلسالمية����أفغا�ستان�ومدى�تمسك�م�بحبل�
هللا�املت�ن�واستعان��م�به�وأخذ�م�باألسباب�الشرعية�لدفع�العدوان،�
لذلك�أجرى�مدير�تحر�ر�"مجلة�صدى�ا���اد"�أبو�بكر�القر����لقاًء�
�مع�الناطق�الرس���باسم�اإلمارة�اإلسالمية�األخ�قاري�محمد�

ً
��فيا
يوسف.

أبو�بكر�القر���:

السالم�عليكم�ورحمة�هللا�و�ر�اته

ن�لكم�ونفع�
ّ

ث�تكم�هللا�وأعزكم�ورفع�قدركم�وأيدكم�بنصره�ومك
بكم�دينه؛�و�عد:

من� كث��� أذ�ان� ��� تدور� ال��� ال�ساؤالت� ��ذه� إليكم� نتقدم�

املسلم�ن����ش���بلدان�العالم�يحدو�م�األمل����تحقق�وعد�هللا�لعباده�
املؤمن�ن�قر�با�عاجال�و�تخوفون�بقلق�من�ا��رائم�واملذابح�ال����عد�ا�

الصلي�يون�وأولياء�م�إليذاء�املستضعف�ن�من�ال�ساء�والولدان:

١)�ماذا�ترون����وعيد�باراك�حس�ن�أو�اما�للمسلم�ن�وقاد��م�
ا��ا�دين����باكستان�وأفغا�ستان؟.

ا��واب: ما�قّصر�أو�اما�وال�سلف�أو�اما������ديدا��م�ووعيد�م�
�م�لم�ي���وا�أي�وسيلة�ممكنة�لتصدي�حر�ات�

ّ
للمجا�دين،�كما�أن

�م،�ولكن�هللا��عا���نّجى�ا��ا�دين�ا��لص�ن�من�
ّ

ا��ا�دين�ضد
� كيد�م�وشر�م؛�فوعيد�أو�اما�ل�س��و�األول�����ذا�ا��ال�وال�يضرّ

ا��ا�دين�ش�ئا�بإذن�هللا.

إمارة� ��ار�ة� جديدة� إس��اتيجية� عن� العدو� تحدث� �(٢
أفغا�ستان�اإلسالمية-طالبان�ف�ل�ملستم�من��ذه�اإلس��اتيجية�

ش�ئا�ع���أرض�الواقع؟.

اس��اتيجيات� إعالن� سوى� آخر� ���ء� للعدو� يبق� لم� ا��واب:
ة� ة�بازدياد�القوات�اإلضافية�إل��ا�ومرّ متنوعة�حيال�أفغا�ستان؛�مرّ
غوان�نامو� معتقل� إغالق� قرار� بإصدار� مرة� م��ا؛� القوات� با���اب�
ذكرت�لكم�آنفا�أ��م�لم�ي���وا�أي�وسيلة� ومرة�أخرى�بإلغاء��ذا�القرار.

/ خاص اجلهاد صدى



              

ليتمكنوا��سب��ا�من�مواج�ة�ا��ا�دين�ولكن�بفضل�هللا�ونصرته�لم�
�ستفيدوا�م��ا�سوى�املز�د�من�ال�زائم�وا��مد��.

٣)�ما����استعداداتكم�ملواج�ة�محاوالت�الصلي�ي�ن�لنقل�
تجر�ة�ال��وات�من�العراق�إ���أفغا�ستان�من�خالل�التعاون�مع�

القبائل�وحر�ات�إسالمية�ضالة؟.

والظروف� أفغا�ستان� ��� الوضع� ب�ن� يختلف� األمر� ا��واب: 
املوجودة����العراق،�ولذلك�باءت�محاولة�إيجاد�ال��وات�القبلية�

من�قبل�األمر��ان�بالفشل�الذر�ع����أفغا�ستان.

وع���س�يل�املثال�أذكر�لكم�نموذجا�واحدا�من�فشل��ذا�
ا��طط�األمر��ي����أفغا�ستان؛��عد�إعالن�إيجاد�ال��وات�
القبلية�حاول�األمر��ان�وعمال��م����والية�ميدان�وردك�أقرب�
والية�للعاصمة�األفغانية��ابول�جمع�شيوخ�تلك�الوالية�وطلبوا�
ال��� املس��ة� القوات� بصفوف� لاللتحاق� شبا��م� إرسال� م��م�
تدافع�عن�املدني�ن�ع���حد��عب���م،�فقو�ل�طل��م��ذا�بالرفض�
ال�امل�من��ؤالء�الشيوخ�وقالوا�ل�م�إننا�ال�نر�د�أن�نحارب�إخواننا�
و����جلدتنا�من�الطالبان،�ألن�الطالبان��م�إخواننا�وأبناؤنا�و�م�

ال��ش�لون�أي�خطر�علينا،�وما��س�ب�لنا�املشا�ل�األمنية��م�
األجانب�الذين�يقومون�بقصف�األبر�اء�من�املدني�ن�وقتل�م�

و����م�دون�أي�ذنب�اق��فوه.

إيجاد� محاولة� واج�ت� و�كذا�
ال��وات�����ل�الواليات�األفغانية�الفشل�

ال�امل�ولم�يحققوا�م��ا�نجاحا����أفغا�ستان�كما�يزعمون�
أ��م�حققوه����العراق.

٤)�ما�حقيقة�سيطرة�جنود�اإلمارة�اإلسالمية�
���أفغا�ستان�ع���ثالثة�أر�اع�البالد،�و�رأيكم�ما�
و�م� ذلك� عن� اإلعالن� ��� األمر�كية� املص��ة� ���

�عتمدون�التعتيم�بصورة�كب��ة؟.

ا��واب: ���ش�ر�د�سم���من�عام�٢٠٠٨��شرت�
مؤسسة�بحثية�تقر�را�و��ت�فيه�أن�الطالبان��سيطر�

وجاء����تقر�ر� ع���٧٢����املائة�من�أرا����أفغا�ستان.
ا��لس�و�و�مؤسسة�بحثية�مستقلة�تتخذ�من�ال��از�ل�

مقرا�ول�ا�باحث�ن����املنطقة،�حيث�قالت�فيه�أن�لطالبان�
وجودا�دائما����٧٢����املائة�من�أرا����البالد"�مقارنة�بما�

�س�ته�٥٤����املائة�العام�املا���. 

��وم� بحدوث� الدائم� الوجود� التقر�ر� و�عرف�
وطبقا�للتقر�ر� أو�أك���أسبوعيا�ع���مدار�العام.

شمل�"الوجود�الدائم"�مناطق�كث��ة�من�
البالد��شن�ف��ا�طالبان�عادة�عددا�كب��ا�
السنة� فصول� مختلف� ��� ال��مات� من�

من�الر�يع�والصيف�وا��ر�ف�والشتاء.

ولكن�املتحدث�باسم�حلف�األطل����
جيمس�اباثوراي�أنكر�ذلك�ورفضت�ا���ومة�

األفغانية�العميلة�نتائج��ذا�التقر�ر�وقالوا�ال�



               

نرى�أن��ذه�األرقام�الواردة����التقر�ر�ذات�مصداقية�ع���اإلطالق�
ألن�طالبان�متواجدة�فقط����ا��نوب�والشرق�و���بالفعل��سيطر�

ع���أقل�من�٥٠����املائة�من�مساحة�البالد." 

ولكن�الواقع�ع���الساحة�األفغانية��و�أن�ا��ا�دين��سيطرون�
�إجما���املنطقة�ال���

ّ
ع���أك���من�٧٢����املائة�من�األرا����األفغانية�ألن

من�األرا����األفغانية� يتواجد�ف��ا�األجانب�وعمالؤ�م�ال��ش�ل�٢٥٪
وتواجد�م����املنطقة�ال��ع����سلط�م�عل��ا�إطالقا.

فع���س�يل�املثال�أك���تواجد�أجن���يوجد�حاليا����العاصمة�
األفغانية��ابول�ولكننا�نرى�أن�ا��ا�دين�وصلوا�إ���بوابة�القصر�
األجانب� ع��� النا��ة� ��ما��م� تنفيذ� من� وتمكنوا� ا��م�وري�

وعمال��م��ناك.

فاملسألة�الرئ�سية�����ذا�األمر����املستجدات�ا��قيقية�ع���
أرض�الواقع�ال���تج���العدو����كث���من�األحيان�ع���االع��اف�بمثل�

�ذه�ا��قائق؛�والفضل�ما�ش�دت�به�األعداء.

�بإمدادات�
ّ

٥)��شا�د�املسلمون�بقلوب�فرحة�بنصر�هللا�ما�يحل
طالبان� ع��ا� �علن� وال��� وتحر�ق� تدم��� من� باكستان� ��� الناتو�
باكستان�فما����العالقة�ال���تر�ط�م�باإلمارة����أفغا�ستان�و�ل�
�ذه�األعمال�ا���ادية�جزء�من�إس��اتيجية�اإلمارة����مواج�ة�

املعتدين؟.

شمال� حلف� قوات� من� ومتحالف��م� األمر��ان� �
ّ

إن ا��واب:
األطل����(الناتو)�ل�س�عدو�الطالبان�فحسب،�بل�إن�عداو��م��شمل�
األمة�اإلسالمية�بأكمل�ا�ولذا��عد��ل�مسلم�أن�من�واجبه�اإليما�ي�أن�

يقوم�بما����وسعه�ضد��ذا�العدو�الصلي���املعتدي.

وأما�العالقة�ب�ن�اإلمارة�اإلسالمية�و��ن�طالبان�باكستان�ف���
عالقة�دين�وعقيدة�وإخاء.

٦)��عرض�األعداء�ع���اإلمارة�اإلسالمية�طالبان�التفاوض�
�شروط�م��ا�التخ���عن�تنظيم�القاعدة�بقيادة�الشيخ�املفضال�
أسامة�بن�الدن�فما�رأيكم����ذلك؟�وما����طبيعة�العالقة�مع��ذا�

التنظيم�العاملي�املقلق�لألمر��ان�وحلفا��م؟.

�معينة�للتفاوض�مع�
ً
اش��طت�اإلمارة�اإلسالمية�شروطا ا��واب:

األمر��ان؛�م��ا�خروج�القوات�األجن�ية�من�أفغا�ستان�دون�أي�قيد�أو�
شرط.

وطبيعة�عالقتنا�مع�إخواننا�ا��ا�دين�امل�اجر�ن�تنحصر����
إطار�العقيدة�واملؤاخاة�اإلسالمية�ف�م�إخواننا����الدين�والعقيدة�

و�جا�دون����س�يل�هللا�ضد�القوات�الصلي�ية����أفغا�ستان.

٧)�ماذا�لو�أن�مجموعة�من�ضعاف�النفوس�خرجت�ع���
الناس�وقبلت�التفاوض�باسم�"طالبان"�مع�األمر��ان�وعمال��م�

املرتدين����أفغا�ستان؟.

من�الشعب� إذا��ان�حسب�اع��اف�العدو�أك���من�٧٢٪ ا��واب:
ضد�م� ا���ادي� املشروع� و�ؤ�د� وعمال��م� األمر��ان� ضد� األفغا�ي�

فماذا�ت�ون�ثمرة�ج�ود�مجموعة�صغ��ة�من�ضعاف�النفوس؟.

النفوس� ضعاف� �ؤالء� من� قليلة� قلة� �ناك� يوجد� بالفعل�

قبلوا�االس�سالم�وامل�انة�لألعداء،�ولكن�األعداء�لم��ستفيدوا�من�
اس�سالم�م�وكذالك��م�ما�ستطاعوا�أن�يفيدوا�األعداء�ش�ئا.

٨)�ما�رأيكم�فيما�تناقلته�قناة�ا��ز�رة�وروجت�له�عن�توجه�
أم���ي�جديد�إزاء�العالم�اإلسالمي،�وعرضت�تدعيما�لذلك�صورا�

ألو�اما�يخاطب�املسلم�ن�من�تركيا؟.

إن�املوقف�األمر��ي�إزاء�العام�اإلسالمي�وا������غاية� ا��واب:
حقد�م� األمر��ان� أث�ت� وقد� وعدا�ي� عدوا�ي� موقف� أنه� الوضوح�
للعالم�اإلسالمي�باحتالل�أفغا�ستان�والعراق�و�مساعد��م�وتأييد�م�

للكيان�الص�يو�ي����فلسط�ن.

فكيف�يمكن�ألو�اما�أن�يخفي��ذا�املوقف�الوا���و�ل�املظالم�
الوحشية�ال���ارتكب��ا�القوات�األمر�كية�خالل�ثمانية�سنوات�املاضية�

ب�لمة�قص��ة�ألقا�ا����مجموعة�من�الناس����تركيا�أو����القا�رة.

الصلي�ي�ن� مع� املعارك� من� سن�ن� سبع� نحو� مرور� �عد� �(٩
وجه� ��� العدو� يصمد� أن� تتوقعون� كم� املرتدين� وأعوا��م�

ا��ا�دين؟.

ومواج���م� الصلي�ي�ن� مقاومة� إال� علينا� ما� نحن� ا��واب:
���خنادق�القتال�أما�إذا�أراد�الصلي�يون�أن�يز�دوا����عدد�الثك���
عند�م�وأن��شبع�كالب�أفغا�ستان�من���وم�م�فعل��م�أن��ستمروا�

���احتالل�م�ألفغا�ستان.

١٠)�ماذا�سيكون�مص���كرزاي�وزمرته��عد�إجالء�الصلي�ي�ن�
من�أفغا�ستان؟.

الذي��عرف�مص���شاه���اع�عميل�االنجل���إبان� ا��واب:
مص��� وكذلك� ميالدي� �١٨٨٦ عام� ألفغا�ستان� ال��يطا�ي� االحتالل�
دكتور�نجيب�هللا�عميل�الروس��عد�ا���اب�الروس�من�أفغا�ستان�
كرزاي،� حامد� األمر��ان� عميل� مص��� عليه� يخفى� فال� �١٩٨٩ عام�
ولكن�بإذن�هللا�سي�ون�مص���كرزاي�أسوأ�حاال�من�مص���أسالفه�من�

العمالء.

١١)�ما��و�موقفكم�من�ا��رب�الدائرة����باكستان؟�
نحن�قلنا�مرارا�إن�التواجد�األمر��ي��عت���فتنة�وخطرا� ا��واب:
للمنطقة�بأكمله. فما�يحدث�اليوم����باكستان�من�اضطرابات�أمنية�
إال� ل�س� ذلك� وغ��� م��م� اآلالف� ومقتل� لألبر�اء� األمر��ان� وقصف�

ن�يجة�تدخالت�األمر�كي�ن�الظاملة�وعناد�م�مع�املسلم�ن.
� نحن�موقفنا�من�مثل��ذه�األمور�أننا�ال�نؤ�د�األعمال�ال���تضرّ

باملسلم�ن�وتخدم�مصا���األعداء.

١٢)�ما����رسالتكم�إ���املسلم�ن����العالم�الذين�يتطلعون�
إليكم�بأمل�كب���أن�يتم�النصر�ع���أيديكم؟.

رسالتنا�إ���املسلم�ن�أن�يقوموا�بواج��م�تجاه�دي��م� ا��واب:
وعقيد��م�با���اد����س�يل�هللا�ومناصرة�أ�ل�ا���اد�ب�ل�ما�يمل�ون.
يف تقاتلون ال  ﴿ومالكم ونذكر�م�بقول�هللا�عز�وجل�إذ�يقول:
ربنا يقولون الذين والولدان والنساء الرجال من واملستضعفني اهللا سبيل
واجعلنا من لدونك لدنك من أهلها واجعلنا الظامل القرية هذه من أخرجنا

.والسالم�عليكم�ورحمة�هللا�و�ر�اته نصريا﴾.

اِّـسدود..!! والطريق الجهادية التجربة



              

والتجر�ة� ح�
َّ
املسل راع� الّصِ �

َّ
أن مزعوٌم� �

ٌ
ف

َّ
مثق ���

َّ
يد حينما�

ة�وصلت�إ���طر�ٍق�مسدوٍد�ف�و�يخون�األمانة،�و�عظم�الفر�ة� ا���ادّيِ

� ِ
ّ

ع���دين�هللا،�فا���اد�الذي�يقوم�به�الصا��ون��و�عبادة�قبل��ل

بون���ا�إ���هللا،�وقد�علم�م�هللا��ل�ما�يحتاجونه� ���ء�آخر،�وقر�ة�يتقرَّ

فيه،�فلم�يحوج�م�سبحانه�إ���عقول�م�الضعيفة�ومدارك�م�الضيقة�

دوا�و�جر�وا: �ل�طر�ق�ا���اد�تجر�ة�نا��ة�أم�ال؟!�
َّ

ليتأك

�ع���أي�قتاٍل�يقوم�به�ا��ا�دون�
ُ

فمن�السفه�أن��ع��ض�مع��ض

ة� �أن�ي�تقد�ا��طط�العسكر�َّ
ُّ

�أثب�ت�فشل�ا!!�له�ا��ق
ٌ

ه�تجر�ة
َّ
ليقول�بأن

واآللية�ال�����ا�أديرت�املعركة�ونحو�ذلك�مما��و����مجال�االج��اد،�أما�

أن��ع��ض�ع���مبدأ�القتال�من�نوع�مع�ن،�أو�صورة�من�صور�ا���اد�

ه�تلب�س�ع���القارئ،�
ّ
��ذه�الش��ة�الساقطة�ف�ذا��و�ا��ذور؛�ألن

و�روب�من�النقاش�العل�ّ��املفيد�الذي��ان�بوسعه�أن��ستخدمه�

لتقر�ر�مدى�شرعية�تلك�التجارب�املزعوم�فشل�ا�بل�ومدى�وجو��ا؟.

���مثل��ذه�الدعوى�ير�د����ال��اية�من�
ّ

�من�يد
ّ

أقول�ذلك�ألن

ا��ا�دين�أن�ي���وا�ذلك�ا���اد�الواجب�ب��ة�أنه�تجر�ة�وفشلت!!�

ف�ل�يقول���ذا�عاقل�عرف�كتاب�هللا�وسنة�رسوله�ص���هللا�عليه�
�بل�

ً
�ل�من�املمكن�أن�ي�ون�ا���اد�شرعيا وسلم؟�و�عبارة�أخرى:

�
ً
�حسيا

ً
�عم،���زمون�ظا�ر�ا �و��زم�فيه�املسلمون؟�ا��واب:

ً
وواجبا

َأَصاَبْتُكم ا ﴿َأَوَلمَّ وأبرز�األمثلة�ع���ذلك�غزوة�أحد�ال���قال�هللا�ف��ا:
اهللاَّ ِإنَّ َأْنُفِسُكْم ِعنِد ِمْن ُقْل ُهَو َهـَذا َأنَّى ُقْلُتْم مِّْثَلْيَها َأَصْبُتم َقْد مُِّصيَبٌة
َوِلَيْعَلَم اهللاِّ اْلَجْمَعاِن َفِبِإْذِن اْلَتَقى َيْوَم َأَصاَبُكْم * َوَما َقِديٌر َشْيٍء ُكلِّ َعَلى

اْلُمْؤِمِنَني﴾�[آل�عمران: ١٦٦].
َأْعَجَبْتُكْم ِإْذ ُحَنْيٍن ﴿َوَيْوَم وأول�غزوة�حن�ن�ال���قال�هللا�ف��ا:

َولَّْيُتم ُثمَّ َرُحَبْت ِبَما اَألْرُض َعَلْيُكُم َوَضاَقْت َشْيًئا َعنُكْم ُتْغِن َفَلْم َكْثَرُتُكْم
من�اآلية�٢٥]. مُّْدِبِريَن﴾�[التو�ة:

�أن�
ً
�أبدا

ً
إذن�ف�ز�مة�املسلم�ن����معركة�أو�معارك�ال�يجوز�شرعا

يتخذ�ا�املبطلون���ة�للتث�يط�عن�ا���اد�ا��ائز�فضال�عن�االعتذار�

�املسلم�ن��زموا����أحد،�و���
ّ

به�عن�ا���اد�الواجب؛�تماما�مثلما�أن

�وكرره�
ً
�وشرفا

ً
�وفضيلة

ً
أول�غزوة�حن�ن�ومع�ذلك�بقي�ا���اد�واجبا

رسول�هللا�ص���هللا�عليه�وسلم��عد�تلك�ال�زائم�مرات�متعددة�ولم�يقل�

ه��ان�تجر�ة�وفشلت،�
ّ
�من�أ�ل�العقول�بوجوب�إيقاف�ا���اد�ألن

ٌ
أحد

�ل�ان�له�
ً
�عم�لو��ان�املع��ض�ال�يرى�ذلك�القتال����س�يل�هللا�ج�ادا

أن�يب�ن���ته����ذلك�السياق،�و��ّين�وجه�اع��اضه�ع����ون�ذلك�
ه�

ّ
ال�تجا�دوا�ا���اد�املشروع�أو�الواجب�ألن ،�ال�أن�يقول:

ً
ا���اد�شرعيا

ال�تحرصوا�ع���الدرجات�الُع���من� �ان�تجر�ة�وفشلت!�وال�أن�يقول:

ال�ت�سابقوا�إ��� ة�با���اد�ألنه��ان�تجر�ة�وفشلت!�وال�أن�يقول:
ّ
ا��ن

�مثل�
َّ

�أن الش�ادة�با���اد�ألنه��ان�تجر�ة�وفشلت!ولكن�غالب�الظّنِ

ة�العلمية�والبّينة�الشرعية�ال����ع��ضون� �ؤالء�مفلسون�من�ا���َّ

��ا�ع���ا���اد�الذي�يقوم�به�أولياء�هللا�الصا��ون،�فمال�م��عد�ا�إال�

﴿َوِقيَل التث�يط�واإلرجاف�والتخذيل،�كحال�الذين�حذرنا�هللا�م��م:

الَّتََّبْعَناُكْم﴾ ِقَتاًال َنْعَلُم َلْو اْدَفُعوْا َقاُلوْا اهللاِّ َأِو َسِبيِل ِفي َقاِتُلوْا َتَعاَلْوْا َلُهْم
.[١٦٧ [آل�عمران:

يا�خيل�هللا�ارك��،�قالوا: ف�ؤالء��م�أشباه�أولئك،�إذا�صيح���م:

َال ُتَقاِتُلوَن َلُكْم ﴿َوَما لو��علم�قتاال�التبعناكم،�و�ؤالء�إذا�ذكروا�با�:

َواْلِوْلَداِن﴾�[ال�ساء:٧٥]� َوالنَِّساء الرَِّجاِل ِمَن َواْلُمْسَتْضَعِفَني اهللاِّ َسِبيِل ِفي
لو�أر�تمونا�تجر�ة�نا��ة�لفعلنا�مثل�فعلكم�و��رجنا�معكم� قالوا:

�م��اذبون،�أو�كحال�الذين�قال�هللا�ع��م:
ّ
��ل�ون�أنفس�م�و�علمون�أن

َوِإن مََّعُكْم َنُكن َأَلْم َقاُلوْا اهللاِّ مَِّن َفْتٌح َلُكْم َكاَن َفِإن ِبُكْم ﴿الَِّذيَن َيَتَربَُّصوَن
اْلُمْؤِمِنَني﴾� مَِّن َوَنْمَنْعُكم َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َقاُلوْا َنِصيٌب ِلْلَكاِفِريَن َكاَن

.[١٤١ [ال�ساء:

مار
س

وأ
يل

ط
أبا

اِّـسدود..!! والطريق الجهادية التجربة
السعدي عبداهللا أبو



               

أال�فليتق�هللا��ؤالء�ول��اجعوا�أنفس�م��ل�ما�يقولونه�له�قيمة�

�
ً
ق�أمر�هللا�با���اد�ع���نجاح�التجارب؟�إذا ِ

ّ
َعل

ُ
�أن�ن حقيقية؟��ل�ي��ُّ

عوة�إ���هللا�واألمر�باملعروف�والن���عن�املنكر!!�ألن�تجار�ه�
َّ

فلي���وا�الد

الكث��ة�فشلت�ولم�تؤد�الن�يجة�املطلو�ة..

ن�ن��س��� جماعات�إسالمية،�سرّ�ة�وعلنية�من�عشرات�الّسِ

�����ذا�ا��ال�
ً

�واحدة
ً

إلقامة�الدولة�اإلسالمية�وإ���اآلن�لم�تتقدم�خطوة

�وكيانات�مباركة،�
ً

�ا���اد����س�يل�هللا�استطاع�أن�يقيم�دوال
َّ

���ح�ن�أن

حمت�املسلم�ن،�واستطاعت�تطبيق�الشر�عة�اإلسالمية�إ���ح�ن..

دولة�الشيخ�محّمد�بن�عبد�الو�اب�رحمه�هللا�لم�توجد�إال�با���اد،�

والدولة�اإلسالمية���� ودولة�الطلبة����أفغا�ستان�لم�تقم�إال�با���اد..

��يح�أن��ذه�التجارب�لم�تكتمل�أو� الش�شان�لم�تقم�إال�با���اد..

�و���التدرج�
ٌ

�معلومة
ٌ

ة��ونية
ّ
تؤِد�دور�ا�ال�امل�املطلوب�لكن��ذه�ُسن

�
ً
فباألمس�لم�نكن�نحلم�بدولة،�واليوم�تقوم�لنا�دول�و�سقط،�وغدا

بإذن�هللا�تقوم�وال��سقط�ح���يأ�ي�أمر�هللا،�ولم�يكن�فتح�مكة�إال��عد�

غزوات�كبار،�و��مات�صغار،�وسرايا�مبثوثة،�ومناوشات�محدودة،�

�ان��عد�ا�النصر�العظيم�والفتح�املب�ن،�وكذلك����زماننا�بإذن�هللا..

�واحٍد�
ٍ

أم�يتوقع��ؤالء�املثاليون�أن�تقوم�لنا�دولة�اإلسالم��كذا����يوم

.
ً
و�دون�دماٍء�وت��يات،�أو�بدون��ع��اٍت�وتل�ؤات�و�زائم�أحيانا

مثل� مثله� العبادات،� من� عبادة� ا���اد� �
ّ

أن ا��ديث� خالصة�

الصالة�والصوم�وا����من�ج�ة،�ومثل�الدعوة�واألمر�باملعروف�والن���

عن�املنكر�من�ج�ة�أخرى،�وع���كال�ا���ت�ن�ال�يجوز�أن��ع��ض�ع���
إقامته�مع��ض�بأنه�لم�يحقق�فوائده�وأن�تجار�ه��انت�فاشلة�ألمور:

أن�مجرد�االمتثال�لألمر�الواجب�أك���فائدة،�وال�ت��أ�الذمة� أول�ا:

إال�به،�وا��سران��ل�ا��سران����تركه..

وفوائده،� ا���اد� مقاصد� �عض� تخلفت� م�ما� ه�
ّ
أن وثان��ا:

فإنه�ال�يخلو�من�مقاصد�أخرى�وفوائد�ك��ى،�ال�يدرك�ا�املت��لون�

السطحيون�الذين�يق�سون�األمور�بمقياس�مادي،�ومن�تلك�الفوائد�

االبتالء�والتمحيص،�واتخاذ�الش�داء،�وتكف���الذنوب،�وغ���ذلك�مما�

ال�يف�مه�إال�املس�ن��ون�بنور�الو��.

�الفشل�الظا�ري����تحقيق��عض�مقاصد�ا���اد�
ّ

أن وثال��ا:

�ال�ي��حزح�بل�فضل�هللا�واسع،�ووعده�حق،�
ً
ل�س�ضر�ة�الزب،�أو�قدرا

�دينه،�ومعٍل��لمته،�طال�الزمن�أو�قصر،�ال��شك����ذلك� و�و�ناصرٌ

�ا��ا�دين�املطاردين�اليوم�ل�م�أحق�الناس�وأوال�م�
َّ

طرفة�ع�ن،�وإن

أن�ينعموا�بذلك�اليوم�ونصره،�و�فرحوا�بفضله،�إن�ثب��م�هللا�ع���

�ذا�الطر�ق�وأحيا�م�إ���ح�ن،�

وأما��ؤالء�امل��بصون�الشامتون�ف�م�أو���بالندامة����الدنيا�

.واآلخرة��سأل�هللا�العفو�والعافية



              

ل�الال�ثون�خلف�سراب�اإل�سانية�من�م�اسب�ا��وارات� ��ّوِ
من� � �ارٍ جرف� ع��� وأمنيات� أماٍن� �ش�يد� ��� و�غرقون� املو�وءة،�
وعشق� «مصطلم»� حب� مسارب� ��� و��يمون� نون،�

ّ
والظ األو�ام�

ل،�وحقائق�التار�خ�السابق�
َّ

مغّيب،�و�تعامون�عن�برا��ن�الشرع�امل��
وا��اضر.

ه�ال�روب�من�الواقع�والن�وص�عن�ميادين�املدافعة�والدعوة،�
َّ
إن

واالستمتاع� وج�اد�م،� األعداء� ومجالدة� األمور� معا��� عن� وا��يدة�
بمالينة�الطغاة�واملس�بدين،�والر�ون�إ���عاجل�الفانية�وحطام�ا.

ولم�يقف�القوم�عند��ذه�امل�انة�وا��نوع�لألعداء،�واستمالح�
�ا،�من� الذل�والصغار،�بل��رعوا�إ���العبث�بالنصوص�الشرعية�ولّيِ

ْور�ومركب�ال��ز.
َ

أجل�أن�تتفق�مع�مسلك�ا��

وقبل�أن�نورد�نماذج�من�تلك�التحر�فات�والتأو�الت�الفاسدة�
�من�

ً
لنصوص�الوالء�وال��اء؛�نؤكد�ع���است��اب�ما��ان�معلوما

الدين�بالضرورة؛�من�وجوب�مواالة�املؤمن�ن�ومعاداة�ال�افر�ن،�ح���
«فأما�معاداة�الكفار�واملشرك�ن�فاعلم�أن�هللا�- قال��عض�العلماء:

د�
َّ

م�مواال��م�وشد قد�أوجب�ذلك،�وأكد�إيجابه،�وحرَّ سبحانه�و�عا���-
�عا���- حكم�فيه�من�األدلة�أك���وال� ف��ا،�ح���إنه�ل�س����كتاب�هللا�-

أب�ن�من��ذا�ا��كم��عد�وجوب�التوحيد�وتحر�م�ضده»[١].

كما�أن�دعوى�إلغاء�العداء�مخالفة�لطبيعة�اإل�سان�وفطرته،�

�و�غض،�ومواالة�ومعاداة،�فأصل��ل�فعل� إذ�ال�ينفك�اإل�سان�عن�حّبٍ
وحركة����العالم�ا��ب�والبغض؛�كما��سطه�ابن�تيمية����رسالته:

قاعدة����ا��بة.

م�بالوئام�مع�أعداء�هللا�- �عا���- يخالف�
ُّ
ومعسول�السالم،�وال��ن

.
ً
سنة�التدافع�والصراع�ب�ن�ا��ق�والباطل،�ولن�تجد�لسنة�هللا�تبديال

ورحم�هللا�األستاذ�الكب���(محمد�محمد�حس�ن)�حيث�يقول:

وحقوق� والسالم،� وال�سامح� اإل�سانية� عن� الكالم� جر�نا� «وقد�
وزارات� ��� األقو�اء� يصنعه� �

ً
كالما فوجدناه� عصرنا؛� ��� اإل�سان�

ق�و�روج�عند�الضعفاء،�ف�و�بضاعة�للتصدير�
َ

ف
ْ
الدعاية�واإلعالم؛�لَين

�إال�
ً
ة�لالس��الك�الداخ��،�ال��ستفيد�م��ا�دائما

َّ
ا��ار��،�ول�ست�معد

القوي؛�أل��ا��ساعد�ع���تمكينه�من�استغالل�الضعيف�الذي��ع�ش�
ه�ومستعبده��س�نفد� ِ

ّ
تحت�تخدير��ذه�الدعوات،����والء�مع�مستغل

ره�من�قيود� طاقاته�وقدراته����األحالم�بدل�أن�يوج��ا�لعمل�نافع،�يحّرِ
ضعفه�و��زه..»[٢].

املشرك�ن: من� ال��اءة� نصوص� تفس��� ��� العبث� �ذا� ومن�
دعوى��عض�م�أن�العداء�وال��اء���رد�الكفر�والشرك�ال�لل�افر�ن�
و�ذه�سفسطة�مكشوفة�وم�ابرة�ظا�رة؛�إذ�الكفر� وال�للمشرك�ن..
�عا��� والشرك�وصف�قائم�بأ��اص�وأنظمة�ودول!�وقد�أمر�هللا�- 
م�ال��اءة�من�

َّ
���محكم�الت��يل�بال��اءة�من�الشرك�وأ�له،�بل�قد -

ية
رع

ش
ث

حو
ب

اِّـتوارون
الوالء عن

[٢]�اإلسالم�وا��ضارة�الغر�ية،�ص�١٩٢.[١]�النجاة�والف�اك�من�مواالة�املرتدين�وأ�ل�اإلشراك،�ص�١٥،���مد�بن�عتيق.

اللطيف حممد العبد بن عبدالعزيز



               

ع���لسان�إبرا�يم� �عا���- املشرك�ن�ع���ال��اءة�من�معبودا��م�قال�-
ُدوِن اهللاَِّ﴾ ِمن َتْعُبُدوَن ا َوِممَّ ِمنُكْم ُبَرآُء ﴿إنَّا عليه�السالم�-: ا��ليل�-

[املمتحنة:٤].

ا  ﴿َفَلمَّ عليه�السالم�-: عن�ا��ليل�إبرا�يم�- �عا���- وقال�-
اهللاَِّ﴾�[مر�م: ٩٤]. ُدوِن ِمن َيْعُبُدوَن َوَما اْعَتَزَلُهْم

َأْهَل َيا ﴿ُقْل �عا���-: و�ف��ي��عض�م�الكذب�ع���هللا�عند�قوله�-
َوَبْيَنُكْم﴾�[آل�عمران: ٤٦]�ف��عمون� َبْيَنَنا َسَواٍء َكِلَمٍة إَلى َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب
أن��لمة�(سواء)����اإلقرار�بالرّب،�ف�و�القاسم�املش��ك�بي�نا�و�ي��م!�
َسَواٍء َكِلَمٍة إَلى َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب َأْهَل َيا ﴿ُقْل وقد��عاموا�عن�سائر�اآلية:
َأْرَباًبا َبْعًضا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َشْيًئا ِبِه ُنْشِرَك َوال اهللاََّ إالَّ َنْعُبَد َأالَّ َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم
[آل�عمران:٤٦]. ُمْسِلُموَن﴾ ِبَأنَّا اْشَهُدوا َفُقوُلوا َتَولَّْوا َفإن اهللاَِّ ُدوِن مِّن

وحده�ال�شر�ك�له،�و�ذا� �عا���- فال�لمة�السواء����عبادة�هللا�-
.
ً
���ارا

ً
ما�ينقضه�النصارى�ج�ارا

وتحتج�طوائف�ع���ت��ير�مالينة�النصارى�واللياذ�بأ�ل�الصليب�
َوالَِّذيَن اْلَيُهوَد آَمُنوا لِّلَِّذيَن َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ﴿َلَتِجَدنَّ بقوله�- عز�وجل�-:
َذِلَك َنَصاَرى إنَّا َقاُلوا الَِّذيَن آَمُنوا لِّلَِّذيَن ًة مََّودَّ َأْقَرَبُهم َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ

و�غفلون� ال َيْسَتْكِبُروَن﴾�[املائدة: ٢٨]. َوَأنَُّهْم َوُرْهَباًنا يِسَني ِمْنُهْم ِقسِّ ِبَأنَّ
َأْعُيَنُهْم َتَرى الرَُّسوِل إَلى ُأنِزَل َما َسِمُعوا ﴿َوإَذا عن�اآلية�ال����عد�ا:
َمَع َفاْكُتْبَنا آَمنَّا َربََّنا َيُقوُلوَن اْلـَحقِّ ِمَن َعَرُفوا ا ِممَّ ْمِع الدَّ ِمَن َتِفيُض

ص��� اِهِديَن﴾�[املائدة: ٣٨]؛�فاملقصود���م�من�آمن�بن�ينا�محمد�- الشَّ
ص���هللا� هللا�عليه�وسلم�-،�ف�م�ش�دوا���بالوحدانية�ولنب�نا�محمد�-
بالنبوة�والرسالة،�فأين��ؤالء�من�عموم�النصارى�الذين� عليه�وسلم�-
�وتنقصوا�عظمته�وكماله�وطعنوا�

ً
أشر�وا�با��ما�لم�ي��ل�به�سلطانا

ص���هللا�عليه�وسلم�-. ���نب�نا�محمد�-

«ولو�أن�هللا�وصف�قول�م�(طائفة�اليعقو�ية�من� قال�ابن�حزم:
إن�املسيح��و�هللا)����كتابه؛�ملا�انطلق�لسان�مؤمن� النصارى�القائل�ن:

بح�اية��ذا�القول�العظيم�الش�يع�السمج�ال��يف»[٣].

�
ً

«ففي�ا��ملة�ما�قال�قوم�من�أ�ل�امللل�قوال وقال�ابن�تيمية:
ر���� ع���هللا�إال�وقول�النصارى�أقبح�منه،�ول�ذا��ان�معاذ�بن�جبل�-
ه�إيا�ا�أحد� ة�ما�سبَّ وا�هللا�مســبَّ ال�ترحمو�م�فقد�سبُّ يقول: هللا�عنه�-

من�ال�شر»[٤].

وت�ا�س�آخرون�فحصروا�البغض�والعداء����شأن�ال�افر�ا��ارب�
دون�املسالم،�و�ذا�مردود�بصر�ح�القرآن����آيات�كث��ة؛�كقوله�-
َوَبْيَنُكُم َبْيَنَنا ﴿َوَبَدا عليه�السالم�-: ع���لسان�إبرا�يم�ا��ليل�- �عا���-

َوْحَدُه﴾�[املمتحنة: ٤]؛�فجعل� ِباهللاَِّ َحتَّى ُتْؤِمُنوا َأَبًدا َواْلَبْغَضاُء اْلَعَداَوُة
للعداوة�والبغضاء�غاية�و���دخول�م����اإليمان�با��وحده،�وقال�-عز�
اْلـُمْؤِمِننيَ﴾�[آل� ُدوِن ِمن َأْوِلَياَء اْلَكاِفِريَن اْلـُمْؤِمُنوَن َيتَِّخِذ ﴿ال وجل-
اْلَيُهوَد َتتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها ﴿َيا سبحانه�-: ٨٢]،�وقال�- عمران:

َأْوِلَياَء﴾�[املائدة: ١٥]،�فموجب�العداوة�ل�م�وعدم�اتخاذ�م� َوالنََّصاَرى
ق�العداء�با��ار��ن� ِ

ّ
�ونصارى؛�فلم�ُيعل

ً
���ودا

ً
أولياء�ألجل��و��م�كفارا

وال�الص�اينة�املعتدين!

املبدلة،� امل�سوخة� الديانات� �سو�غ� ��� �عض�م� و�تحذلق�
.[٦ ِديِن﴾�[ال�افرون:  َوِلَي ِديُنُكْم ﴿َلُكْم �عا���-: و�ستدل�بقوله�-

«����لمة� :
ً
و�ذه�اآلية�الكر�مة���ة�عل��م�كما�حرره�ابن�تيمية�قائال

توجب�براءاته�من�عمل�م�و�راءا��م�من�عمله،�فإن�حرف�«الالم»����
ول�ذا�قال�الن���-ص���هللا�عليه� لغة�العرب�يدل�ع���االختصاص.. 

«���براءة�من�الشرك»[٥]. عن��ذه�السورة: وسلم-

ول�س�����ذه�اآلية�أنه�ر����بدين�املشرك�ن�وال�أ�ل�الكتاب�
كما�يظن��عض�امل��دين،�وال�أنه�ن���عن�ج�اد�م�كما�ظنه��عض�
أمر� و�نا� دينه.. من� و�راءا��م� دي��م� من� براءته� ف��ا� بل� الغالط�ن..
�قط�

َ
لم�يرض ص���هللا�عليه�وسلم�- فإنه�- محكم�ال�يقبل�ال���.. 

إال�بدين�هللا،�ما�ر����قط�بدين�الكفار�ال�من�املشرك�ن�وال�من�أ�ل�
الكتاب»[٦].

ال ﴿إنََّك �عا���-: قد��عتل��عض�م�ع���محبة�ال�افر�بقوله�-
ِباْلـُمْهَتِديَن﴾� َأْعَلُم َوُهَو َيَشاُء َمن َيْهِدي اهللاََّ َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ َمْن َتْهِدي
ص���هللا� ٦٥]. إذ�نزلت�اآلية����أ�ي�طالب�عم�رسول�هللا�- [القصص:
�ع���ملة�عبد�املطلب؛�كما�ث�ت����

ً
عليه�وسلم�-،�والذي�مات�مشر�ا

والذي�أخرجه�البخاري� ر����هللا�ع��ما�- ن�-
ْ

ب�بن�حز حديث�املسيَّ
ومسلم.

��دايته�
َ

من�أحب�ت �وا��واب�عن�ذلك�االستدالل�أن�مع���اآلية:
كما��و�ظا�ره�السياق.

�عا��� «يقول�- كما�قال�شيخ�املفسر�ن�ابن�جر�ر�- رحمه�هللا�-:
ك)�يا�محمد!�(ال���دي�من�

َّ
(إن ص���هللا�عليه�وسلم�- لن�يه�- ذكره�-

خلقه،� من� ��ديه� أن� �شاء)� من� ��دي� هللا� (ولكن� �دايته� أحب�ت)�
بتوفيقه�لإليمان�به�و�رسوله،�ولو�قيل: معناه�إنك�ال���دي�من�أحب�ته�

.[٧]«
ً
لقرابته�منك،�ولكن�هللا���دي�من��شاء؛��ان�مذ�با

��� جــل�وعال�- «ذكــر�- وقال�العالمة�محمد�األم�ن�الشنقيطي:
� ال���دي�من�أحبَّ ص���هللا�عليه�وسلم�- �ذه�اآلية�الكر�مة�أن�ن�يه�-

�دايته..»[٨].

ص���هللا� ه�آخرون�بتوق���ال�افر�واالحتفاء�به؛�ألن�الن���- وتفوَّ
ن� قام���نازة���ودي.. وقد�جاء����الروايات�الثابتة�ما�ي�ّيِ عليه�وسلم�-
أن�املوت�يفزع�منه،�إشارة� «إن�املوت�فزع»،�ومعناه: ذلك؛�فمن�ذلك:
إ���استعظامه،�وفيه�تن�يه�ع���أن�تلك�ا��الة�ي�ب���ملن�رآ�ا�أن�يقلق�
من�أجل�ا�و�ضطرب،�و���رواية�ثانية�«إنما�قمنا�للمالئكة»،�و���لفظ�
�للذي�يقبض�النفوس»،�و���رواية�را�عة�

ً
ثالث�«إنما�تقومون�إعظاما

وال��عارض�ب�ن�ذلك��له؛�فالقيام� ���الذي�يقبض�األرواح».
ً
«إعظاما

للفزع�من�املوت��و�من��عظيم�أمر�هللا��عا��،�و�عظيم�للقائم�ن�بأمره�
و�م�املالئكة؛�كما�قرر�ا��افظ�ابن���ر����الفتح[٩].

فكيف�وقد�توافرت�النصوص�الصر�حة�ال��يحة�عن�رسول�

.١٩٩/٢ [٣]�الفصل�١١١/١،�وانظر:
[٤]�ا��واب�ال��يح�١٧٣/٣.

[٥]�أخرجه�أحمد�وأبو�داود.
[٦]�ا��واب�ال��يح�٣١/٢-٣٢�باختصار.

[٧]�تفس���ابن�جر�ر�٩١/١١،�وانظر: فتح�الباري�البن���ر�٥٠٦/٨.
[٨]�أضواء�البيان�٤٥٦/٦.



              

بمشروعية�مجانبة�ال��ود�- وسائر�الكفرة�- هللا�- ص���هللا�عليه�وسلم�-
�

ً
�عنون�نب�نا�محمدا «ما�ير�د��ذا�الرجل�- ومخالف��م�ح���قالت���ود:

�إال�خالفنا�فيه»[١٠].
ً
أن�يدع�من�أمرنا�ش�ئا - ص���هللا�عليه�وسلم�- -

آكد� من� لل�افر�ن� والعداوة� للمؤمن�ن� الوالء� أن� واملقصود�
��� �

ً
جليا �

ً
وا��ا جاء� كما� القطعيات� والثوابت� البّينات� ا��كمات�

نصوص�الوحي�ن�وقواعد�الشر�عة..

ح�بنص�أو�دليل� وإن�تطاول�أحد�م�ع����ذا�األصل�الكب��،�ولوَّ
ه�إ���ا��كم� �عكر�ع����ذا�األصل؛�ف�ذا�من�امل�شابه�الذي�ي�ب���ردُّ
ن،�وال�ُيعرض�عن�ا��كمات،�و��بع�املشت��ات�إال�أ�ل�الز�غ�من� البّيِ
َعَلْيَك َأنَزَل الَِّذي ﴿ُهَو ع��م: �عا��- النصارى�وأشبا��م؛�كما�قال�-
الَِّذيَن ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا َوُأَخُر اْلِكَتاِب ُأمُّ ُهنَّ مُّْحَكَماٌت آَياٌت ِمْنُه اْلِكَتاَب
َيْعَلُم َتَأِويِلِه َوَما َواْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة اْبِتَغاَء ِمْنُه َتَشاَبَه َما َفَيتَِّبُعوَن َزْيٌغ ُقُلوِبِهْم ِفي
َوَما َربَِّنا ِعنِد مِّْن ُكلٌّ ِبِه آَمنَّا اْلِعْلِم َيُقوُلوَن ِفي َوالرَّاِسُخوَن اهللاَُّ إالَّ َتْأِويَلُه

.[٧ [آل�عمران: اَألْلَباِب﴾ ُأْوُلوا ُر إالَّ كَّ َيذَّ

�����ذا�
ّ

ث�به�ا��الف�لباطله؛�فإن �دليل�ي�شبَّ
ّ

��ل
ّ

مع�يقي�نا�أن
ق��عض�ا�

ّ
الدليل�ما�ينقض�مذ�به�و�ز�ق�باطله؛�إذ�النصوص�يصد

�وصواب.
ّ

�إال�ع���حق
ّ

،�والدليل�ال��يح�ال�يدل
ً
�عضا

بيان� ل�م� ا��صام،� ��� موغل�ن� أعداء� السماء� لرساالت� �
ّ

«إن
حسن،�ومقاالت�مزخرفة،�واغ��ار�بالباطل،�وتأميل����نجاحة�وكسب�

املعركة�به.

وأعداء�اإلسالم�من��ذا�القبيل�لن�ينقطعوا،�ولن���ادنوا.

ترى�أ�غ������لقا��م�اإلحساس�البارد�والقلب�الفارغ�واالب�سام�
َفُيْدِهُنوَن﴾� ُتْدِهُن َلْو َودُّوا * ِبَني اْلـُمَكذِّ ُتِطِع  املبذول؟����ات�﴿َفال

.[١١][٨ - ٩ [القلم:

.[٩]�١٨٠/٣
[١٠]�أخرجه�مسلم�ح�(٣٠٢).

[١١]�تأمالت����الدين�وا��ياة���مد�الغزا���ص�١٦٣.
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�ــســم�هللا�الــرحــمــن�الــرحــيــم،�ا�ــ�ــمــد���رب�الــعــاملــ�ــن،�والــصــالة�
فــإن�من� والسالم�ع���نب�نا�محمد�وع���آلــه�و��به�أجمع�ن،�و�عد:
عالمة�توفيق�هللا�عز�وجــل�لعبده�املؤمن�أن�يرزقه�اليقظة����حياته�
�من�أن�يز�غ�قلبه،�أو�

ً
�لنفسه�خائفا

ً
�محاسبا

ً
الدنيا؛�فال�تــراه�إال�حــذرا

تزل�قدمه��عد�ثبو��ا،�و�ذا�دأبه����ليله�و��اره�يفر�بدينه�من�الف�ن،�
و�جأر�إ�ــ��ر�ــه�عز�وجــل����دعائه�ومناجاته��سأله�الثبات�والــوفــاة�ع���
وإن�خوف�املؤمن�ل�شتد����أزمنة� ة�غ���مبدل�وال�مغ��.

َّ
ن اإلسالم�والسُّ

،�وما�أخال�زماننا�
ً
الف�ن�ال���تموج�موج�البحر�وال���يرقق��عض�ا��عضا

اليوم�إال�من��ذه�األزمنة�العص�بة�ال���تراكمت�ف��ا�الف�ن،�وتز��ت�
للناس�بلبوس�ا�املزخرف�الفاتن،�ولم�ينج�م��ا�إال�من�ث�ته�هللا�عز�وجل�

�سأل�هللا�عز�وجل�أن�يجعلنا�م��م. وعصمه.

وأجد�ا�فرصة�أن�أتحدث�عن�فتنة�شديدة�تضغط�ع���كث���
من�الناس�فيضعفون�أمام�ا،�أال�و���فتنة�مسايرة�الواقع�وضغط�
الفساد�ومسايرة�العادات،�ومراعاة�رضا�الناس�و��ط�م،�و���فتنة�
ال��س��ان���ا؛�فلقد�سقط�ف��ا�كث���من�الناس�وضعفوا�عن�مقاوم��ا،�
آَمُنوا اَلِذيَن اهللاَُّ ((ُيَثبُِّت واملوفق�من�ث�ته�هللا�عز�وجل�كما�قال��عا��:

اآلِخَرِة))�[إبرا�يم: ٢٧]. وِفي ْنَيا الدُّ اَحلَياِة ِفي الثَّاِبِت ِباْلَقْوِل
"تحت� يقول�اإلمام�ابن�القيم�رحمه�هللا��عا���عن��ذه�اآلية:
�ذه�اآلية�ك���عظيم،�من�وفق�ملظنته�وأحسن�استخراجه�واقتناءه�

وأنفق�منه�فقد�غنم،�ومن�حرمه�فقد�حرم"(١).

وإذا��ان�الرسول�ص���هللا�عليه�وسلم�قد�قال�له�ر�ه�تبارك�
[اإلسراء: َقِليًال)) َشْيئًا إَلْيِهْم َتْرَكُن ِكدتَّ َثبَّْتَناَك َلَقْد َأن ((وَلْوال و�عا��:

٧٤]�فسواه�من�الناس�أحوج�إ���التث�يت�من�ر�ه��عا��،�و����ذا�
تأكيد�ع���أ�مية�الدعاء�وسؤال�من�بيده�التث�يت�والتوفيق�و�و�هللا�

سبحانه�و�عا��.

والتقليد األعمى: الواقع مسايرة لفتنة بعض الصور ذكر
الناس�ل�شتد�ح��� الواقع�والتأثر�بما�عليه� إن�فتنة�مسايرة�
�با��

ً
����الوقوع����الشرك�املوجب�ل��لود����النار�عياذا

ً
ت�ون�س�با

�عا��؛�وذلك�كما��و�ا��ال����شرك�املشرك�ن�األول�ن�من�قوم�نوح�
وعاد�وثمود�والذين�جاؤوا�من��عد�م�من�مشر�ي�العرب،�فلقد�ذكر�لنا�
القرآن�الكر�م�أ��م��انوا�يحتجون�ع���أن�يا��م�عل��م�السالم�عندما�
واج�و�م�با��ق�ودعو�م�إ���التوحيد�وترك�الشرك�بأ��م�لم��سمعوا�
��ذا����آبا��م�األول�ن،�و�انوا�يتواصون�باتباع�ما�وجدوا�عليه�آباء�م�

بي��م. واألجداد� اآلباء� �عرة� و�ث��ون� بذلك� �
ً
�عضا �عض�م� و�حرض�

((مَّا و��ل�هللا�عز�وجل�عن�قوم�نوح�عليه�الصالة�والسالم�قول�م:
اَألوَِّلنيَ))�[املؤمنون: ٢٤]. ِفي آَباِئَنا ِبَهَذا َسِمْعَنا

وَنَذَر  وْحَدُه اهللاََّ ِلَنْعُبَد َأِجْئَتَنا ((َقاُلوا وقال��عا���عن�قوم��ود:
آَباُؤَنا...))�[األعراف: ٧٠]،�وقال�تبارك�و�عا���عن�قوم� َيْعُبُد َكاَن َما
َما َأن نَّْعُبَد َأَتْنَهاَنا َهَذا َقْبَل َمْرُجوًا ِفيَنا ُكنَت َقْد َصاِلُح َيا ((َقاُلوا صا��:

آَباُؤَنا...))�[��ود: ٦٢]. َيْعُبُد
ا َعمَّ ِلَتْلِفَتَنا َأِجْئَتَنا ((َقاُلوا وقال�سبحانه�و�عا���عن�قوم�فرعون:

آَباَءَنا))�[يو�س: ٧٨]،�وقال�عن�مشر�ي�قر�ش: َعَلْيِه وَجْدَنا
َعَلْيِه وَجْدَنا َما َنتَِّبُع َبْل  َقاُلوا اهللاَُّ َأنَزَل َما اتَِّبُعوا َلُهُم ِقيَل  ((وإَذا

آَباَءَنا...))�[البقرة: ١٧٠]�واآليات����ذلك�كث��ة،�واملقصود�التن�يه�إ���
أن�تقليد�اآلباء�ومسايرة�ما�عليه�الناس�وألفوه�ل�و�من�أشد�أسباب�
لوجود� ولكن� للناس؛� ا��ق� ب�ن� وقد� والشرك،� الكفر� ��� الوقوع�
�ا��ذول�أن�يبقى� ِثرُ

ْ
ال�وى�وشدة�ضغط�الواقع�وضعف�املقاومة�ُيؤ

مع�الناس،�ولو��ان��عتقد�أ��م�ع���باطل�وأن�ما�تركه�وأعرض�عنه�
�و�ا��ق�املب�ن،�وإال�فما�مع���إصرار�أ�ي�طالب�عم�الرسول�ص���
هللا�عليه�وسلم�ع���أن�يموت�ع���عقيدة�عبد�املطلب�الشركية�مع�
�ص���هللا�عليه�وسلم�رسول�هللا�وا��ق�معه�لوال�

ً
قناعته�بأن�محمدا

ال�وى�ومسايرة�ما�عليه�اآلباء�وخوفه�من�مصادم��م�وتضليل�م؟��عوذ�
با���عا���من�ا��ذالن.

وإذا�جئنا�لعصرنا�ا��اضر�و�حثنا�عن�أسباب�ضالل�علماء�
الضالل�الذين�ز�نوا�للناس�الشرك�وا��رافة�والبدع�الكفر�ة�رأينا�
أن�من�أ�م�األسباب�مساير��م�للناس،�وميل�م�مع�الدنيا�ومناص��ا،�
وظ��م�أ��م�بمصادمة�الناس�سيخسرون�دنيا�م�وجا��م�ب�ن�الناس،�
فآثروا�ا��ياة�الدنيا�ع���اآلخرة،�وسايروا�الناس�مع�اعتقاد�م�ببطالن�

ما��م�عليه،�

وكذلك�ا��ال����سائر�الناس�املقلدين�ل�م����الشرك�وا��رافة�
وال��ر�والشعوذة�لو�بان�ألحد�م�ا��ق�فإنه�يحتج�بما�عليه�أغلب�
الناس،�ف�س���مع�م،�و�ضعف�عن�الصمود�أمام�باطل�م�إال�من�رحم�
،�وال�ي���ون�

ً
مون�ع���مرضاة�هللا��عا���ش�ئا ِ

ّ
هللا�من�عباده�الذين�ال�يقد

ا��ق�ألجل�الناس،�وال��سايرو��م�ع���ما��م�عليه�من�ضالل�وفساد؛�
"من�التمس�رضا�هللا� بل�يتذكرون�قول�الرسول�ص���هللا�عليه�وسلم:
�����ط�الناس�ر����هللا�عنه�وأر����عنه�الناس،�ومن�التمس�رضا�

(١)�بدا�ع�التفس��،�١٧/٣.

اهللا أسره) (فك اجلليل عبدالعزيز الشيخ



              

الناس������ط�هللا���ط�هللا�عليه�وأ��ط�عليه�الناس"(٢).

واألصل����مسايرة�الناس�ع���ضالل�م�وتنك��م�ا��ق��و�ال�وى�
املتغلب�ع���النفوس�بحيث�يطمس�البص��ة،�ح���ترى�املتبع�ل�واه�
يض���بروحه����س�يل��واه�و�اطله�و�و��علم���ايته�البا�سة،�ومن�
�انت��ذه�حاله�فال�تنفعه�املواعظ�وال�الزواجر�كما�قال�اإلمام�الشاط���
شرب�حبه�ال�

ُ
"فكذلك�صاحب�ال�وى�إذا�ضل�قلبه�وأ رحمه�هللا��عا��:

�عمل�فيه�املوعظة�وال�يقبل�ال���ان�وال�يك��ث�بمن�خالفه"(٣).

أما�ما�يتعلق�بما�دون�الكفر�من�فتنة�مسايرة�الواقع�ف���كث��ة�
ومتنوعة�اليوم�ب�ن�املسلم�ن،�و���ت��اوح�ب�ن�الفتنة�وارت�اب�الكبائر�أو�
الصغائر،�أو�ال��خص����الدين،�وت�بع�زالت�العلماء�ل�سو�غ�ا��الفات�
الشرعية�الناجمة�عن�مسايرة�الركب�وصعو�ة�ا��روج�عن�املألوف،�
وَمْن��ذه�حاله�ينطبق�عليه� وإتباع�الناس�إن�أحسنوا�أو�أساؤوا.
ر�منه؛�

َّ
عة�الذي�ن���الن���ص���هللا�عليه�وسلم�عنه�وحذ وصف�اإلمَّ

ا،�وإن�ظلموا�
َّ
إن�أحسن�الناس�أحسن عة�تقولون: "ال�تكونوا�إمَّ حيث�قال:

نوا�أنفسكم�إن�أحسن�الناس�أن�تحسنوا،�وإن�أساؤوا�فال� ِ
ّ

ظلمنا؛�ولكن�وط

"اإلمعة��و�الذي�يتا�ع��ل� تظلموا"(٤). قال�الشارح����تحفة�األحوذي:

�لدين�
ً
ناعق�و�قول�ل�ل�أحد�أنا�معك؛�ألنه�ال�رأي�له�يرجع�إليه،�تا�عا

غ��ه�بال�رؤ�ة،�وال�تحصيل�بر�ان".

والفتنة�بمسايرة�الواقع�وما�اعتاده�الناس�كث��ة����زماننا�اليوم�
ال��سلم�م��ا�إال�من�رحم�هللا�عز�وجل�وجا�د�نفسه�مجا�دة�كب��ة؛�ألن�
�من�الزمان�

ً
ضغط�الفساد�ومكر�املفسدين�وترو�ض�الناس�عليه�ردحا

جعل�القابض�ع���دينه�اليوم�املستع����ع���مسايرة�الواقع����ج�اد�
مر�ر�مع�نفسه�ومع�الناس��القابض�ع���ا��مر،�ولعل��ذا�الزمان��و�
"يأ�ي�ع���الناس�زمان�الصابر� تأو�ل�قول�الرسول�ص���هللا�عليه�وسلم:

ف��م�ع���دينه��القابض�ع���ا��مر"(٥).

وإن�مما��ع�ن�العبد�ع����ذه�املشقة�الشديدة�والص���العظيم�
�و�عظم�األجر�الذي�يناله��ذا�القابض�ع���دينه�املستع����ع���
مسايرة�الناس�وضغط�الواقع�وما�ألفه�الناس،�و�كفي����ذلك�قوله�
الص���فيه�مثل�قبض� "فإن�من�ورائكم�أيام�الص��. ص���هللا�عليه�وسلم:
��عملون�مثل�عمله�وزاد�ي�

ً
ع���ا��مر�للعامل�ف��م�مثل�أجر�خمس�ن�رجال

أجر�خمس�ن�منكم"(٦). يا�رسول�هللا�أجر�خمس�ن�م��م؟�قال: غ��ه�قال:

زماننا� ��� الواقع� مسايرة� لفتنة� الصور� �عض� ذكر� ي��� وفيما�
اليوم،�وأخص���ا�فئة�الدعاة�وأ�ل�العلم�وما�يجب�أن�يحذروه�من�

�ذه�الفتنة:

�
ً
إن�أ�ل�العلم�والدعاة�إ���هللا�عز�وجل�ملن�أشد�الناس��عرضا

لفتنة�املسايرة؛�وذلك�لك��ة�الفساد�وتنوعه�و�سلط�شياط�ن�اإل�س�
إ���مما�قد� وا��ن�ع���أ�ل�ا�����باإليذاء�والوسوسة�وتأو�ل�األمور..
�للناس�أو�

ً
�عرض�العالم�أو�الداعية�إ���التنازالت�واملدا�نات�إرضاءا

�ل��ط�م�أو�ر��ًى�باألمر�الواقع�سواء�ذلك�بتأو�ل�أو��غ���تأو�ل،�
ً
اتقاءا

وإن�سقوط�العاِلم�أو�الداعية�����ذه�الفتنة�ل�س�كسقوط�غ��ه؛�

ذلك�أن�غ��ه�من�عامة�الناس�ال�تتعدى�فت�ته�إ���غ��ه،�وذلك�بخالف�
العالم�أو�الداعية؛�فإن�فت�ته�تتعدى�إ���غ��ه؛�ألن�الناس�يرون�فيه�

القدوة�والشرعية.

إن�الدعاة�إ���هللا�عز�وجل�وأ�ل�العلم��م�نور�ا��تمعات�وصمام�
األمان�بإذن�هللا��عا���فإذا�وقع�م��م�من�وقع����مسايرة�الواقع�والرضا�
باألمر�الواقع�فَمْن�لألمة�ينقذ�ا�و�رفع�الذل�ع��ا؟��ذا�أمر�يجب�أن�
يتفطن�له��ل�من�سب�إ���الدعوة�والعلم،�و�تفقد�نفسه�و�حاس��ا�
و�س���إلنجاء�نفسه�وأ�له�بادئ�ذي�بدء�ح���ي�ون�لدعوته��عد�ذلك�
أثر�ع���الناس�وقبول�ل�ا�عند�م،�أما�إذا�أ�مل�الداعية�نفسه،�وسار�
مع�ما�ألفه�الناس�وصعب�عليه�الصمود�والص���فإن�ا��طر�كب���ع���

النفس�واأل�ل�والناس�من�حوله.

إن�املطلوب�من�الداعية�والعاِلم����مجتمعات�املسلم�ن��و�
�غي���ا��تمعات�و�سي���ا�إ���ما��و�أحسن�ال�مساير��ا�ومدا�ن��ا،�
ف�ذه�وهللا����م�مة�األن�ياء�واملص���ن�من��عد�م،�و�ذه����ا��ياة�
السعيدة�للعاِلم�والداعية،�وإال�فال�مع�����ياة�الداعية�والعالم�وال�
قيمة�ل�ا�إذا��و�ساير�الناس�واس�سلم�لضغوط�الواقع�وأ�واء�الناس.

إن�العالم�والداعية�ال�قيمة���يا��ما�إال�بالدعوة�والتغي���لألحسن،�
وال�شك�أن����ذلك�مشقة�عظيمة؛�ولكن�العاقبة�حميدة�بإذن�هللا�
و���ذلك� �عا������الدار�ن�ملن�ص���وصابر�واستعان�با��عز�وجل. 
يتحدث�أحد�الدعاة�ا��لص�ن�عن�رجل�العقيدة�الذي��س���لتغي���
الواقع�و�سي��ه����مرضاة�هللا�عز�وجل�ول�س�مسايرته����مرضاة�
النفس�والناس�فيقول: "وأ�م����ء����املوضوع�ت�و�ن�رجل�العقيدة،�

تقيمه�وتقعده،�و�حلم���ا���� ذلك�اإل�سان�الذي�تصبح�الفكرة��مه:
منامه،�و�نطلق����س�يل�ا����يقظته،�ول�س�لدينا�ب�ل�أسف�من��ذا�
النوع�القوي�والعبقري؛�ولكن�لدينا�نفوس�متأملة�متحمسة�مستعدة�

�عض�االستعداد،�وال�بد�للنجاح�من�

ٍل�قو�ة�����أمر�ا،�وتكمل�نقص�ا�ليتم�
ُ
أن�ينقلب��ؤالء�إ���ُمث

تحفز�ا�الذي�ينطلق�من�عدم�الرضا�بالواقع�والشعور�باألخطار�ال���
تتعاقب،�و��ت���باستجابة�ألمر�هللا�ونداءات�الكتاب�ا��كيم�ومراقبة�
وعد�هللا�ووعيده،�والتأ�����س��ة�الرسول�الكر�م�عليه�صلوات�هللا�

وسالمه�وال�بد�لنا�من�وصف�عاجل�وتحديد�مجمل�لرجل�العقيدة.

إن�السلوك�األول�الفطري�الذي�يأ�ي�به�ا��لوق�إ����ذه�الدنيا�
�

ً
�مؤثرا

ً
�و�السلوك�الغر�زي،�و�ذا�السلوك�يظل�لدى�اإل�سان�فعاال

حياة�املرء��ل�ا.

و���مجتمع�كمجتمعنا�ال�يليق����ص�مح��م�أن�يحمل�حاجاته�
إ���م��له�مع�أن�ذلك�مما�يثاب�املرء�عليه،�و���مجتمع�كمجتمعنا�ال�بد�
من�التبذير�وال�بد�من�ال��ف؛�فاألرائك����امل��ل�ال�يحسن�أن�ت�ون�من�
خشب�رخيص�وفراش��سيط؛�بل�ال�بد�من�املغاالة�بأثما��ا�ف�ذا�تبذير�
لألموال�ووضع�ا����غ���موضع�ا�والتبذير�محرم����عرف�الشرع،�ولكن�
��ط�ا��تمع�أك���عند��عض�الناس�من�ا��الل�وا��رام�وقد�قال�

.٢٣٣٨ (٢)�رواه�ال��مذي،�ح/
.٢٦٨ (٣)�املوافقات�للشاط��،�٢/

(٤)�تحفة�األحوذي،�١٤٥/٦،�رقم�ا��ديث�(٢٠٧٥)�وقال�ال��مذي�حسن�غر�ب.
.٢١٨٦ (٥)�رواه�ال��مذي،�ح/

٣٧٧٨،�وال��مذي����تفس���القرآن�٢٩٨٤،�وأخرجه�ابن�ماجة����الف�ن�٤٠٠٤. (٦)�أخرجه�أ�ي�داود،�ح/



               

"من�أر����الناس����ط�هللا���ط�هللا�عليه� عليه�الصالة�والسالم:
وأ��ط�عليه�الناس"(٧).

�يقارب�عبادة�الوثن.
ً
ما

ُّ
و�تحكم�ا��تمع����األز�اء�تحك

كث��ون�أولئك�الذين��ع�شون�من�أجل�رضا�الناس�وا��وف�من�
��ط�م،�ال��ستطيعون�التفلت�من��ذه�القيود�حيا��م��ل�ا،�و�ذا�
املستوى�يرتبط�باملستوى�الغر�زي�األول؛�ذلك�أن�اإل�سان�اجتما���

بفطرته��ع�ش�مع�الناس�و�حرص�ع���رضا�م.

املستوى،� �ذا� يتجاوزوا� أن� �ستطيعون� الذين� أولئك� �
ٌ

وقليل
يتخطونه�إ���مستوى�أع����و�مستوى�العقيدة،�فيع�شون�لعقيدة�
و�مضون����سلوك�م�بما�تم���به�عل��م�عقيد��م�سواء���ط�الناس�
أم�رضوا،�ول�س�فوق��ذا�املستوى�ح�ن�يندفع�املرء�بو���عقيدته�
�ذا� فوق� ل�س� ساخط،� ��ط� أو� راٍض� برضا� مباٍل� غ��� وإيمانه�

املستوى�مستوى�أرفع�منه(٨).

من�خالل�ما�سبق�بيانه�عن�رجل�العقيدة�ندرك�أن�أبرز�صفاته�
أنه��ع�ش�لعقيدته�و�م�������سلوكه�بما�تم���عليه��ذه�العقيدة�غ���
مباٍل����ط�الناس�وال�رضا�م�وال��عادا��م�وتقاليد�م�ا��رمة،��غ���
واقع�الناس�وال��سايره،�يؤثر�فيه�وال�يتأثر،��ذا�ما�ي�ب���أن�ي�ون�عليه�
رجال�العقيدة�والدعوة�والعلم،�ولكن�الناظر�اليوم����واقع�األمة�وما�
�عرضت�له�من�التبعية�والتقليد�واملسايرة�يجد�أن�الصفات�املذ�ورة�
�ال�ت�اد�توجد�اليوم�إال����فئة�قليلة�

ً
���رجل�العقيدة�واملشار�إل��ا�سابقا

من�الداع�ن�إ���هللا�عز�وجل��سأل�هللا�عز�وجل�أن�يبارك����أعمال�م�
وأوقا��م،�أما�السواد�األعظم�فقد�تأثر��ش�ل�أو�بآخر�بفتنة�مسايرة�

الواقع،�ما�ب�ن�مقل�ومك���وما�أبرئ�نف���.

ومن�صور��ذه�الفتنة�ال���يجب�أن�يحذر�ا�املسلمون�عامة�
واملص��ون�وأ�ل�العلم�خاصة�ما�ي��:

اجتماعية� عادات� من� الناس� ألفه� وما� الواقع� مسايرة� -١
وأسر�ة�وذلك�أنه�قد�ظ�رت����حياة�الناس�ومن�سنوات�عديدة�كث���
من�العادات�واملمارسات�االجتماعية�ا��الفة�للشر�عة�واملروءة�بفعل�
االنفتاح�ع���حياة�الغرب�ال�افر�وإجالب�اإلعالم�اآلثم�ع���تز�ي��ا�
شر�ت�ح��ا�

ُ
�خاو�ة�من�اإليمان�فتمكنت�م��ا�وأ

ً
للناس�فوافقت�قلو�ا

و�انت����أول�األمر�غر�بة�ومس�نكرة،�ولكن�النفوس�ألف��ا�وسكنت�
�ذه� أبرز� ومن� الوازع،� وقلة� ال��و�ض� وشدة� الوقت� مرور� مع� إل��ا�

العادات�واملمارسات:

ا��دم� من� اليوم� املسلم�ن� من� كث��� بيوت� ��� ان�شر� ما� �*
�عض� بيوت� إ��� فت�ته� وصلت� �

ً
مألوفا �

ً
أمرا صار� ح��� وا��ادمات�

ة،�وأك���
َ

َسق
َ

الدعاة�وأ�ل�العلم،�مع�أن��عض��ؤالء�ا��دم�كفرة�أو�ف
ا��ادمات��ن�بال�محارم،�وخضع�الناس�لألمر�الواقع،�وأصبحت�ترى�
�����ذا�األمر�يتعامل�مع�ا��ادمات�وكأ��ن�إماء�غ���حرائر�وال�

ُ
من�ابت

أجن�يات،�يت��جن�أمامه�وقد�يخلو���ن،�وكذلك�ا��ال�مع�ا��ادم�ن�
السائق�ن؛�حيث�قد�ينفردون�بال�ساء�الال�ي�ي�سامحن�بكشف�ز�ن��ن�
أمام��ؤالء�ا��دم،�وكأ��م�مما�ملكت�اليم�ن،�و�ل��ذا�و�ا�لألسف�

���الو������ذلك�قال: نحن�
ُ
�علم�و���األمر�من�زوج�أو�أب�أو�أخ،�وإذا�ن

�ساير�الواقع�و�ل�الناس�واقعون�����ذا،�ومن�الصعب�مقاومة�ضغط�
األ�ل�واألوالد�ومطال��م�وإ��اح�م�ع���مسايرة�أقار��م�وج��ا��م!!�

ما�ان�شر����بيوت�كث���من�املسلم�ن�من�أدوات�الل�و�واألج�زة�
ا��البة�للفساد��التلفاز�وغ��ه،�وكذلك�ما�امتألت�به�البيوت�من�صور�
�

ً
�مألوفا

ً
ذوات�األرواح�من�غ���ضرورة�ح���أصبحت��ذه�املقت�يات�أمرا

ال�يمكن�االنف�اك�عنه،�ومن�ينكره�من�أولياء�األمور��ع��ف�بضعفه�
أمام�رغبات�الزوجة�واألوالد�و��ط�ا��تمع�من�حوله،�ف�س�سلم�
نوا�عنه�

ْ
�للناس�الذين�لن�ُيغ

ً
ملثل��ذه�املنكرات�مسايرة�للواقع�وإرضاءا

،�وكفى�بذلك�فتنة.
ً
من�هللا�ش�ئا

ما�ظ�ر����السنوات�األخ��ة�����عض�الدول�من�ان�شار�قصور�
األفراح�والفنادق�وما�يحصل�ف��ا�من�منكرات�و�خاصة����أوساط�
ال�ساء��الت��ج�الفا���والغناء�ا��رم�امل��وب�بأصوات�ال�ساء�
ومع� املرتفعة،�نا�يك�عن�املفاخرة�واملبا�اة����املال�س�واملآ�ل... إ��.
ع�ع���من�يخرج�عليه�أو�يرفضه�

َّ
ن

َ
�ُيش

ً
�مألوفا

ً
ذلك�فلقد�أصبحت�أمرا

�
ً
�ل�ذه�العادات�مسايرا

ً
و�قاطعه،�ح���أصبح�كث���من�الناس�أس��ا
�ل��ط�م.

ً
�ل�م�أو�اتقاءا

ً
للناس����ذلك�إرضاءا

مسايرة�ال�ساء����لباس�ن�وتقليد�ن�لعادات�الغرب�ال�افر����
�

ً
اللباس�واألز�اء�وصرعات�املوضات�وأدوات�التجميل�ح���أصبح�أمرا

�لم�ينج�منه�إال�أقل�القليل�ممن�رحم�هللا�عز�وجل�من�ال�ساء�
ً
مألوفا

الصا��ات�امل��بيات����منابت�صا��ة�تجعل�رضا�هللا�عز�وجل�فوق�
رضا�ا��لوق،�أما�أك���الناس�فقد�سقط�����ذه�الفتنة�فا��زمت�املرأة�
أمام�ضغط�الواقع�الشديد،�وتال�ذلك�ا��زام�ول��ا�أمام�رغبة�موليته،�
واس�سلم��و�اآلخر،�وساير����ذلك�مع�من�ساير�ح���صرنا�نرى�أك���
�ساء�املسلم�ن�ع����يئة����اللباس�واملوضات�ينكر�ا�الشرع�والعقل�
وتنكر�ا�املروءة�والغ��ة،�وكأن�األمر�تحول�والعياذ�با���عا���إ���شبه�

عبودية�لبيوت�األز�اء،�يصعب�االنف�اك�ع��ا.

وعن��ذه�العادات�وال��الك�عل��ا�وسقوط�كث���من�الناس�ف��ا�
"�ذه�العادات�والتقاليد�ال��� يقول�صاحب�الظالل�رحمه�هللا��عا��:
ت�لف�الناس�العنت�الشديد����حيا��م،�ثم�ال�يجدون�ألنفس�م�م��ا�
�،

ً
فرضا الناس� ع��� نفس�ا� تفرض� ال��� واملراسم� األز�اء� �ذه� .

ً
مفرا

�ما�ال�يطيقون�من�النفقة،�وتأ�ل�حيا��م�وا�تماما��م،�
ً
وت�لف�م�أحيانا

أز�اء� ثم�تفسد�أخالق�م�وحيا��م،�ومع�ذلك�ال�يمل�ون�إال�ا��ضوع�ل�ا:
الصباح،�وأز�اء��عد�الظ�ر،�وأز�اء�املساء،�األز�اء�القص��ة،�واألز�اء�
الضيقة،�واألز�اء�امل��كة!�وأنواع�الز�نة�والتجميل�والتصفيف�إ���
من�الذي�يصنعه؟�ومن�الذي�يقف�وراءه؟� :

ّ
آخر��ذا�االس��قاق�املذل

تقف�وراءه�بيوت�األز�اء،�وتقف�وراءه�شر�ات�اإلنتاج!�و�قف�وراءه�
املرابون����بيوت�املال�والبنوك�من�الذين��عطون�أموال�م�للصناعات�
ليأخذوا��م�حصيلة�كد�ا!�و�قف�وراءه�ال��ود�الذين��عملون�لتدم���

ال�شر�ة��ل�ا�ليحكمو�ا!"(٩).

املساكن� ��� التوسع� ��� اليوم� اعتادوه� ما� ��� الناس� مسايرة�

.٢٣٣٨ (٧)�رواه�ال��مذي،�ح/
(٨)����س�يل�الدعوة�اإلسالمية،�للعالمة�محمد�أم�ن�املصري،�ص�٣٩�٤٣�(باختصار). 



              

واملراكب�واملآ�ل��ش�ل�ي�سم�بال��ف�الزائد�بل�باملبا�اة�واملفاخرة�ح���
ضعف�كث���من�الناس�عن�مقاومة��ذا�الواقع؛�فراح�الكث���م��م�ير�ق�
ل�نفسه�الديون�الكب��ة�وذلك�ح����ساير�الناس� جسده�وماله،�و�حّمِ
و��ون�مثل�فالن�وفالن،�واملش�ل��نا�ل�س�التوسع����املباحات�وترفيه�
النفس؛�فقد�ال�ي�ون�بذلك�بأس�إذا�لم�يوقع����ا��رام،�لكن�ضغط�
الواقع�وإرضاء�الناس�ومسايرة�عقول�ال�ساء�واألطفال�يدفع��عض�
الطيب�ن�إ���تحميل�نفسه�من�الديون�البا�ظة�وذلك�لي�ون�مثل�غ��ه�
���املركب�أو�املسكن،�ولن�ينفعه�مسايرة�الناس�من�األقارب�واألباعد�

.
ً
�إذا�حضره�املوت�وديون�الناس�ع����ا�له�لم��ستطع�ل�ا�دفعا

ً
ش�ئا

مسايرة�الناس�فيما�يطرحونه�من�استفتاءات�حول��عض� -٢
ا��الفات�الشرعية�املعاصرة�وذلك�من�ِقَبِل��عض�أ�ل�العلم�الذين�
قد�يرون�مسايرة�الواقع،�و�فتون�ببعض�األقوال�الشاذة�وامل��ورة،�
إ��،� أو�يحتجون�بقواعد�الضرورة�أو�رفع�ا��رج�أو�األخذ�بالرخص...
وال�يخفى�ما����ذلك�من�الس���مع�أ�واء�الناس�والرضا�باألمر�الواقع،�
،�واملطلوب�من�أ�ل�العلم�

ً
�فش�ئا

ً
والتحلل�من�أح�ام�الشر�عة�ش�ئا

و�أمرو�م� و�رشدو�م� الناس� وا�
ُ

�عظ أن� الغر�ة� أزمنة� ��� والفتوى�
غوا� نوا�ل�م�الواقع�و�سّوِ باملعروف�و���و�م�عن�املنكر�بدل�أن�يحّسِ
"املقصد�الشر���ِمن� يقول�الشاط���رحمه�هللا��عا��: ص�يع�م�فيه.
���

ً
ع�الشر�عة��و�إخراج�امل�لف�عن�داعية��واه�ح���ي�ون�عبدا

ْ
وض

ص�إذا�
ُّ

"إن�ال��خ :
ً
"(١٠)،�و�قول�أيضا

ً
�كما��و�عبد�هللا�اضطرارا

ً
اختيارا

خذ�به����موارده�ع���اإلطالق��ان�ذر�عة�إ���انحالل�عزائم�امل�لف�ن�
ُ
أ

�بالثبات����التعبد�
ً
���التعبد�ع���اإلطالق،�فإذا�أخذ�بالعز�مة��ان�حر�ا

فإذا�اعتاد�ال��خص�صارت��ل�عز�مة����يده� واألخذ�با��زم�فيه...
ة�ا��رجة،�وإذا�صارت�كذلك�لم�يقم���ا�حق�قيام�ا�وطلب�

َّ
�الشاق

الطر�ق�إ���ا��روج�م��ا"(١١).

مع� امليل� أو� الناس� واقع� مسايرة� �
ً
قاصدا املف��� ي�ون� ال� وقد�

أ�وا��م؛�لكنه��غفل�عن�مكر��عض�الناس�وخداع�م،�وذلك����طر�قة�
استفتاءا��م�وصياغ��ا�صياغة�تدفع�املف���من�أ�ل�العلم�إ���إجابته�
"يحرم� بما���وى،�وعن��ذا�يقول�اإلمام�ابن�القيم�رحمه�هللا��عا��:
عليه�أي�ع���املف���إذا�جاءته�مسألة�ف��ا�تحايل�ع���إسقاط�واجب�
أو�تحليل�محرم�أو�مكر�أو�خداع�أن��ع�ن�املستف���ف��ا،�و�رشده�إ���
مطلو�ه�أو�يفتيه�بالظا�ر�الذي�يتوصل�به�إ���مقصوده؛�بل�ي�ب���
�بمكر�الناس�وخداع�م�وأحوال�م،�وال�ي�ب���له�أن�

ً
له�أن�ي�ون�بص��ا

�بأحوال�الناس�وأمور�م،�
ً
�فق��ا

ً
�فطنا

ً
يحسن�الظن���م،�بل�ي�ون�حذرا

يؤازره�فق�ه����الشرع،�وإن�لم�يكن�كذلك�زاغ�وأزاع،�وكم�من�مسألة�
ظا�ر�ا� إ��� ينظر� فالغر� وظلم!� وخداع� مكر� و�اط��ا� جميل� ظا�ر�ا�
فاألول� و�اط��ا،� مقصد�ا� إ��� ينفذ� البص��ة� وذو� بجوازه،� و�ق����
يروج�عليه�زغل�املسائل�كما�يروج�ع���ا��ا�ل�بالنقد�زغل�الدرا�م،�
والثا�ي�يخرج�ز�ف�ا�كما�يخرج�الناقد�ز�ف�النقوذ،�وكم�من�باطل�
يخرجه�الرجل�بحسن�لفظه�وتنميقه�وإبرازه����صورة�حق!�وكم�من�
حق�يخرجه�بت��ينه�وسوء��عب��ه����صورة�باطل!�ومن�له�أد�ى�فطنة�

وخ��ة�ال�يخفى�عليه�ذلك"(١٢).

مسايرة�واقع�األنظمة�ببعض�التنازالت�ال���تضر�بالدعوة� -٣
وأ�ل�ا:

و�ذا�من�أخطر�ما�يتعرض�له�أ�ل�الدعوة�والعلم�واإلصالح،�
و�خاصة�حينما�يك���الفساد�و�شتد�وطأته�ع���الناس�و�بطؤ�نصر�هللا�
عز�وجل�و��سلط�الظاملون�ع���عباد�هللا�املص���ن،�حي�ئذ�يج��د�
�عض�امل�تم�ن�بالدعوة�واإلصالح،�و�ظ�ر�ل�م�أن�التقارب�مع�أر�اب�
األنظمة�والسلطان�وااللتقاء�مع�م����منتصف�الطر�ق�قد�ي�ون�فيه�
مص��ة�للدعوة�وتخفيف�شر�عن�املسلم�ن،�و�ل�ما����األمر��عض�
التنازالت�القليلة�ال���يتمخض�ع��ا�بزعم�م�مصا���كب��ة!!�ول�س�
املقام��نا�مقام�الرد�واملناقشات�ل�ذه�االج��ادات،�فيكفي����فشل�ا�
وخطور��ا�نتائج�ا�ال����سمع�ا�ونرا�ا�عند�من�خاضوا��ذه�التنازالت�
وال� ب�نازال��م،� حققو�ا� ظا�رة� مص��ة� فال� الواقع؛� باألمر� ورضوا�
ر�هللا�عز�وجل�ن�يه�ص���هللا�عليه�

َّ
مفسدة�قائمة�أزالو�ا؛�ولقد�حذ

وسلم�عن�الر�ون�للظامل�ن�املفسدين�أشد�التحذير؛�وذلك����قوله�
َغْيَرُه َعَلْيَنا ِلَتْفَتِرَي إَلْيَك َأْوَحينا اَلِذي َعِن َلَيْفِتُنوَنَك َكاُدوا ((وإن �عا��:
َشْيئًا إَلْيِهْم ِكدتَّ َتْرَكُن َلَقْد َثبَّْتَناَك َأن وَلْوال (٧٣) َخِليًال الَّتََّخُذوَك وإذًا
َلَك َتِجُد ال ُثمَّ اَملَماِت  اَحلَياِة وِضْعَف ِضْعَف َألَذْقَناَك إذًا (٧٤) َقِليًال

َنِصريًا))�[اإلسراء: ٧٣ - ٧٥]. َعَلْيَنا
�عدد�السياق�محاوالت�املشرك�ن�مع�الرسول�ص���هللا�عليه�

وسلم�وأول�ا:

*�محاولة�فت�ته�عما�أو���هللا�إليه،�ليف��ي�عليه�غ��ه،�و�و�
الصادق�األم�ن.

مساوم��م�له�أن� لقد�حاولوا��ذه�ا��اولة����صور�ش���م��ا:
�عبدوا�إل�ه����مقابل�أن�ي��ك�التنديد�بآل���م�وما��ان�عليه�آباؤ�م،�

وم��ا:

��الب�ت�العتيق�
ً
*�مساومة��عض�م�له�أن�يجعل�أرض�م�حراما

�غ���
ً
طلب��عض�الك��اء�أن�يجعل�ل�م�مجلسا الذي�حرمه�هللا: وم��ا:

مجلس�الفقراء.

ر�بفضل�هللا� ِ
ّ

ل�ا،�ليذك والنص��ش���إ����ذه�ا��اوالت�وال�يفّصِ
ع���الرسول�ص���هللا�عليه�وسلم����تث�يته�ع���ا��ق،�وعصمته�من�
�،

ً
ولو�تخ���عنه�تث�يت�هللا�وعصمته�لركن�إل��م�فاتخذوه�خليال الفتنة.

وللقي�عاقبة�الر�ون�إ���فتنة�املشرك�ن��ذه،�و���مضاعفة�العذاب�
�م��م��عصمه�من�هللا.

ً
���ا��ياة�واملمات�دون�أن�يجد�له�نص��ا

�ذه�ا��اوالت�ال���عصم�هللا�م��ا�رسوله����محاوالت�أ��اب�
،�محاولة�إغرا��م�لينحرفوا�ولو�

ً
السلطان�مع�أ��اب�الدعوات�دائما

�عن�استقامة�الدعوة�وصالب��ا،�و�رضوا�با��لول�الوسط�ال���
ً

قليال
�غرو��م���ا����مقابل�مغانم�كث��ة،�ومن�حملة�الدعوات�من�يف�ن���ذا�
؛�فأ��اب�السلطان�ال�يطلبون�منه�أن�

ً
عن�دعوته؛�ألنه�يرى�األمر��ينا

ي��ك�دعوته��لية،�إنما��م�يطلبون��عديالت�طفيفة�ليلتقي�الطرفان�

.١٢١٩ (٩)����ظالل�القرآن،�٢/
.١٢٨ (١٠)�املوافقات،�٢/

.٢٤٧ (١١)�املصدر�السابق،�ص�/
.٢٢٩ (١٢)�إعالم�املوقع�ن،�٤/



               

وقد�يدخل�الشيطان�ع���حامل�الدعوة�من��ذه� ���منتصف�الطر�ق.
الثغرة،�فيتصور�أن�خ���الدعوة����كسب�أ��اب�السلطان�إل��ا�ولو�
بالتنازل�عن�جانب�م��ا!�ولكن�االنحراف�الطفيف����أول�الطر�ق�
ي�ت���إ���االنحراف�ال�امل������اية�الطر�ق،�وصاحب�الدعوة�الذي�
�،

ً
،�و���إغفال�طرف�م��ا�ولو�ض�يال

ً
يقبل�ال�سليم����جزء�م��ا�ولو��س��ا

ال�يملك�أن�يقف�عند�الذي�سلم�به�أول�مرة؛�ألن�استعداده�لل�سليم�
ي��ايد��لما�رجع�خطوة�إ���الوراء!(١٣).

دعاة� ِقَبِل� من� ميادين� �عض� ��� الغرب� ركب� مسايرة� -  ٤
العصرانية�من�أبناء�املسلم�ن:

و�طول(١٤)� يطول� والعصراني�ن� العصرانية� عن� ا��ديث� إن�

ولكن�يكفي�أن�نذكر��نا�ما�يتعلق�بموضوعنا�و�و�ا��ديث�عن�فتنة�
املسايرة�وال�أحسب�العصراني�ن�من�ب���قومنا�إال�وقد�ركسوا�����ذه�
الفتنة�وظ�رت�عل��م����أج���صور�ا،�و�م�ال��ع��فون�بأ��ا�مسايرة؛�
�يناسب�العصر،�وتحت��ذا�املس���

ً
�وتطو�را

ً
ولك��م��سمو��ا�تجديدا

يقضون�ع���كث���من�الثوابت�الشرعية�و�تحللون�من�شرع�هللا�عز�
وجل�باسم�التطو�ر�و�و����ا��قيقة�مسايرة�للواقع�الغر�ي�وتقليد�
أع���وان��ار�بإنجازاته�املادية�بل�ال�ز�مة�النفسية�أمامه؛�والغر�ب����
أمر��ؤالء�أ��م�يرفضون�التقليد�و�شنعون�ع���من�يقلد�سلف�األمة�
و��بع�م،�وع���من�يبقى�ع���املوروث�ال�يتجاوزه�وال�يطوره،�ثم��م����
�

ً
الوقت�نفسه��سقطون����تقليد�الغرب�ومحا�اته�بصورة�ال�تدع�مجاال

التقليد!!� ورفض� بالعقالنية� ي�شدقون� الذين� و�م� والشك؛� للر�ب�
ف�الدكتور�الزنيدي�العصرانية�بقوله: "���التأقلم�مع�املعطيات� ِ

و�عرّ
االجتماعية�والعلمية�املتجددة�����ل�عصر،�ور�ط�اإل�سان����فرديته�

وجماعيته���ا����دائرة�التصور�ال�شري"(١٥).

شذوذات� �عض� عن� الناصر� حامد� محمد� األستاذ� و�تحدث�
"لقد�خرج�العصرانيون�علينا� العصراني�ن����ميادين�الفقه�فيقول: 

بفقه�غر�ب�شاذ�ير�د��سو�غ�الواقع�املعاصر�إلدخال�كث���من�القيم�
الغر�ية����دائرة�اإلسالم؛�ذلك�أن�موقف�م�من�النصوص�الشرعية�
��يب؛�فإذا��انت�اآلية�وا��ة�الداللة�واألحاديث�النبو�ة�املتواترة�
إن��ذه�النصوص��انت�ملناسبات�تار�خية�ال�تص���لعصرنا� قالوا:
ا��اضر،�وإذا��انت�أحاديث�آحاد�قالوا�ال�يؤخذ�من�خ���اآلحاد��شر�ع�
وال�تب���عليه�عقيدة،�أو�ألغوا��عض�األحاديث�ال��يحة�ب��ة�أ��ا�
ة�غ����شر�عية،�ثم�ي��مون�الفق�اء�با��مود�وضيق�األفق!!�إن��ذه�

َّ
ُسن

التجاوزات�لو�أخذ���ا�لن�ت��ك�من�ثوابت�اإلسالم�إال�وحاولت�م��ه�أو�
ومن�شذوذا��م: �شو��ه.

رفض�م�تطبيق�ا��دود�ال���ف��ا�رجم�أو�قتل�أو�قطع�عضو�إال� -١
َبٍه�من��نا�و�ناك.

ُ
�عد�اإلصرار�واملعاودة�والتكرار،�و�أتون�ِبش

إباح��م�الر�ا����البنوك�ب��ة�ا��فاظ�ع���اقتصاد�البالد� -٢
وأن�الر�ا�ا��رم�عند�م��و�الر�ح�املركب.

موقف�م�من�املرأة،�والدعوة�إ���تحر�ر�ا�بزعم�م،�ودعو��م� - ٣
ا���اب� ع��� الثورة� وإ��� عادا��ا،� ��� الغر�ية� املرأة� محا�اة� إ��� ل�ا�
الزوجات� "إن��عدد� الزوجات،�يقول�محمد�عمارة: الشر���و�عدد�
وتتا�ع�الزواج�واتخاذ�السراري�وا��واري�من�سمات�عصر�اإلقطاع�
والدولة�اإلقطاعية"�وال��ا�ي�يقصر�ا���اب�ع����ساء�الن���ص���هللا�
عليه�وسلم،�ثم�راحوا��سوغون�االختالط�ب�ن�الرجال�وال�ساء��عد�أن�

ز�نوا�للمرأة�ا��روج�من�بي��ا.

أح�ام�أ�ل�الذمة:  - ٥

كما�يرى�العصرانيون�أن�أح�ام�أ�ل�الذمة��انت�لعصر�غ���
عصرنا�و���اآلن�ال�تناسب�عصرنا!!"(١٦).

:
ً
ولكن�األستاذ�الناصر�يو���مف�وم�م�للتجديد�والتطو�ر�قائال

"إن�مزاعم�التجديد�ال���رفع��ؤالء�لواء�ا�كشفت�ا��قيقة�جلية�و���
أن�التجديد�لد��م��ع���تطو�ر�الدين�ع���طر�قة�عصرنة�الدين�عند�

ال��ود�والنصارى".

ولذلك�فإن�التجديد�عند�م��ع��:

أي�علوم�التفس���املأثور�وأصوله،�وعلم� �دم�العلوم�املعيار�ة:
أصول�الفقه،�وعلم�مصط���ا��ديث.

�ب��ة�ضرورة�
ً
�أو��ليا

ً
رفض�األحاديث�ال��يحة�جزئيا �و�ع��:

مالءم��ا�لعقول�م�وملص��ة�األمة،�وظروف�العصر�ا��اضر.

فيما�يخص�شؤون� رفض�السنة�غ���ال�شر�عية�أي: �و�ع��:
.
ً
ا��كم�والسياسة�وأمور�ا��ياة�وا��تمع�عموما

اال�عتاق�من�إسار�الشر�عة�إ���بحبوحة� �التجديد�عند�م��ع��:
القوان�ن�الوضعية،�ال���تحقق�ا��ر�ة�والتقدم،�ولذلك��اجموا�الفقه�

والفق�اء�بال��وادة.

وروح� املص��ة� تحقيق� �ع��: عند�م� والتجديد� االج��اد� -
العصر(١٧).

مما�سبق�ي�ب�ن�خطر��ذه�البدعة�ا��ديدة�وأن�أصل�ا�مسايرة�
�،

ً
�ذلك�با���ل�باإلسالم�أحيانا

ً
الواقع�واال��زامية�أمام�ضغطه�م��و�ا

�كث��ة.
ً
و�ال�وى�والش�وة�أحيانا

اآلثار�ا��ط��ة�ملسايرة�الواقع�وسبل�النجاة�م��ا:

إن�ملسايرة�الواقع�وما�ألفه�الناس�من�ا��الفات�الشرعية�من�
اآلثار�ا��ط��ة�ع���املساير����دينه�ودنياه�ما�لو�ان�به�ل�ا�الواحد�م��م�
ملا�ر����بحاله�ال���أعطى�ف��ا�زمامه�لغ��ه�وأصبح��البع���املقطور�

رأسه�بذنب�غ��ه،�ومن�أخطر��ذه�اآلثار�ما�ي��:

اآلثار�الدنيو�ة: وذلك�بما�يظ�ر�ع���املساير�من�فقدان�ال�و�ة� - ١
يتكبده�من�معاناة����جسده� ال��صية�اإلسالمية،�و�ما� وذو�ان�
ونفسه�وماله�وولده،�و�ذه��ل�ا�مصادر�عنت�وشقاء�و�عاسة�بخالف�
املس�سلم�لشرع�هللا�عز�وجل�الرافض�ملا�سواه�املنجذب�إ���اآلخرة�فال�

.٢٤٥ (١٣)����ظالل�القرآن،�٣/
(العصرانيون�ب�ن�مزاعم�التجديد�وميادين�التغر�ب)،�لألستاذ�محمد�حامد�الناصر. (١٤)�من�أراد�التوسع�����ذا�املوضوع�وكيف��شأ�ومن��م�رموزه�فل��جع�إ���كتاب:

(١٥)�العصرانية����حياتنا�االجتماعية،�ص�٢٢.
(١٦)�العصرانيون�ب�ن�مزاعم�التجديد�وميادين�التغر�ب�(بتصرف�واختصار).

(١٧)�املصدر�السابق،�ص�٣٥٣،�٣٥٤.



              

ماذا�ير����ر�ه�فيفعله،�وماذا� �ينظر:
ً
�مطمئنا

ً
�قا�عا

ً
تجده�إال�سعيدا

���طه�في��كه�غ���مباٍل�بر����الناس�أو���ط�م.

اآلثار�الدي�ية:�و�ذه�أخطر�من�سابق��ا؛�وذلك�أن�املساير� - ٢

الوقت� � بم��ّيِ يتحول� وجل� عز� هللا� لشرع� ا��الف� الناس� لواقع�

واستمراء�املعصية�إ���أن�يألف�ا�و�ر������ا�و�ختفي�من�القلب�إن�ار�ا،�

كما�أن�املساير�لركب�ا��الف�ن� وما�وراء�ذلك�من�اإليمان�حبة�خردل.

ألمر�هللا�عز�وجل�ال�تقف�به�ا��ال�عند�حد�مع�ن�من�املسايرة�والتنازل�

وال�سليم�للواقع،�بل�إنه�ي��ل����مسايرته�خطوة�خطوة؛�و�ل�معصية�

�ساير�ف��ا�الناس�تقود�إ���معصية�أخرى؛�و�كذا�ح���يظلم�القلب�

املعصية� عقو�ة� من� أن� ذلك� ذلك؛� من� هللا� أعاذنا� الران� و�ص�به�

معصية��عد�ا،�ومن�ثواب�ا��سنة�حسنة��عد�ا؛�و���ذلك�يقول�

شيخ�اإلسالم�ابن�تيمية�رحمه�هللا��عا���(١٨):

"وقد�ذكر����غ���موضع�من�القرآن�ما�يب�ن�أن�ا��سنة�الثانية�

قد�ت�ون�من�ثواب�األو��،�وكذلك�الس�ئة�الثانية�قد�ت�ون�من�عقو�ة�

وَأَشدَّ لَُّهْم َخْيرًا ِبِه َلَكاَن َما ُيوَعُظوَن َفَعُلوا َأنَُّهْم ((وَلْو األو��،�قال��عا��:

ِصَراطًا وَلَهَدْيَناُهْم َعِظيمًا (٦٧) َأْجرًا لَُّدنَّا مِّن آلَتْيَناُهم وإذًا (٦٦) َتْثِبيتًا
مُّْسَتِقيمًا))�[ال�ساء: ٦٦ - ٦٨].

سبلنا))� لنهدينهم فينا جاهدوا ((والذين �عا��: وقال�
ُيِضلَّ َفَلن اهللاَِّ َسِبيِل ِفي ُقِتُلوا ((والَِّذيَن [العنكبوت:٦٩]،�وقال��عا��:

َلُهْم))� َفَها َعرَّ اجلنََّة وُيْدِخُلُهُم َباَلُهْم (٥) وُيْصِلُح (٤) َسَيْهِديِهْم َأْعَماَلُهْم
السوأى))� أساٍؤوا  الذين عاقبة كان  ((مث ٤ - ٦]،�وقال��عا��: [محمد:

اتََّبَع َمِن اهللاَُّ ِبِه َيْهِدي (١٥) مُّبٌني ((ِكَتاٌب ١٠]،�وقال��عا��: [الروم:

الِم))�[املائدة: ١٥،�١٦]. السَّ ُسُبَل ِرْضَواَنُه
ِبَرُسوِلِه وآِمُنوا اهللاََّ اتَُّقوا آَمُنوا اَلِذيَن َأيَُّها ((َيا �عا��: وقال�

َلُكْم))� وَيْغِفْر ِبِه َتْمُشوَن ُنورًا لَُّكْم وَيْجَعل  رَّْحَمِتِه ِمن ِكْفَلْيِن ُيْؤِتُكْم
ُهْم لِّلَِّذيَن وَرْحَمٌة ُهًدى ُنْسَخِتَها ((وِفي [ا��ديد:٢٨]،�وقال��عا��:

َيْرَهُبوَن))�[األعراف: ١٥٤]. ِلَربِِّهْم
النقل� ��� �عا��� هللا� رحمه� قطب� سيد� قاله� ما� أجمل� وما�

"ولكن�االنحراف�الطفيف����أول�الطر�ق�ي�ت��� السابق�حيث�قال:

إ���االنحراف�ال�امل������اية�الطر�ق،�وصاحب�الدعوة�الذي�يقبل�

م�به�أول�
َّ
�ال�يملك�أن�يقف�عند�ما�سل

ً
ال�سليم����جزء�م��ا�ولو��س��ا

مرة؛�ألن�استعداده�لل�سليم�ي��ايد��لما�رجع�خطوة�إ���الوراء".

اآلثار�الدعو�ة:

يفقد� الواقع� مسايرة� مظا�ر� عليه� تظ�ر� الذي� الداعية� إن�

فقد� نفسه� يتدارك� لم� وإن� الناس،� وعند� نفسه� عند� مصداقيته�

ييأس�و�خسر�و���ك�الدعوة�وأ�ل�ا؛�إذ�كيف��ساير�الواقع�من��و�

مطالب�بتغي���الواقع�و�سي��ه؟!�و�لما�ك���املسايرون�ك���اليا�سون�

وامل�ساقطون؛�و�ذا�بدوره�يؤدي�إ���ضعف�الدعوة�وضعف�األمر�

باملعروف�والن���عن�املنكر.

الفتنة: هذه من الوقاية أو النجاة سبل
ي�من�الف�ن�صغ���ا�وكب���ا�ما�ظ�ر�م��ا�وما�بطن�إال� إنه�ال�ينّجِ
ْوال�

َ
(($ول هللا�عز�وجل�وقد�قال�لن�يه�ومصطفاه�ص���هللا�عليه�وسلم:

٧٤]�فأول� ))�[اإلسراء:
ً
ِليال

َ
�ق

ً
ْيئا

َ
ْيِ�ْم�ش

َ
ُن�إل

َ
ك رْ

َ
�ت

َّ
�ِكدت

ْ
د

َ
ق

َ
�ل

َ
اك

َ
ن

ْ
ت بَّ

َ
ن�ث

َ
أ

س�يل�من�سبل�النجاة��و�سؤال�هللا�عز�وجل�وصدق�العز�مة�واألخذ�
بأسباب�الثبات�وم��ا:

فعل�الطاعات�وامتثال�األوامر�واجتناب�النوا���كما�قال� -١
َتْثِبيتًا)) وَأَشدَّ لَُّهْم َخْيرًا َلَكاَن ِبِه ُيوَعُظوَن َفَعُلوا َما َأنَُّهْم ((وَلْو عز�وجل:

٦٦]�فذكر�سبحانه�����ذه�اآلية�أن�شدة�التث�يت�ت�ون�ملن� [ال�ساء:
قام�بفعل�ما�يوعظ�به�من�فعل�األوامر�وترك�النوا��،�و�ش���اإلمام�
"فا��لق� ابن�القيم�رحمه�هللا��عا���إ���أثر�الطاعة����الثبات�فيقول:

ومادة�التث�يت� موفق�بالتث�يت،�ومخذول�ب��ك�التث�يت. �ل�م�قسمان:
ت� ِمر�به�العبد،�ف��ما�ي�ّبِ

ُ
وأصله�وم�شؤه�من�القول�الثابت�وفعل�ما�أ

�
ً
��ان�أعظم�تث�يتا

ً
،�وأحسن�فعال

ً
هللا�عبده؛�ف�ل�ما��ان�أث�ت�قوال

وَأَشدَّ لَُّهْم َخْيرًا َلَكاَن ِبِه  ُيوَعُظوَن َما  َفَعُلوا َأنَُّهْم ((وَلْو قال��عا��:
،�والقول�الثابت��و�القول�ا��ق�

ً
�أثب��م�قوال

ً
َتْثِبيتًا))�فأث�ت�الناس�قلبا

والصدق"�(١٩).

الس��� للواقع� الرافض�ن� الصادق�ن� الدعاة� مصاحبة� - ٢
والس���مع�م����الدعوة�إ���هللا��عا���و�غي���الواقع�الس������نفوس�م�
وأسر�م�ومجتمعا��م،�واع��ال�أ�ل�الدنيا�الراكن�ن�إل��ا�واملسارع�ن�
ف��ا�واملتبع�ن�ل�ل�ناعق،�وترك�مخالط��م�إال�لدعو��م�أو�ما�تدعو�

ا��اجة�إليه؛�ألن�ا��السة�تؤول�إ���املؤا�سة�وا��ا�سة.

التفقه����الدين�والبص��ة����شرع�هللا�عز�وجل�ألن�املسايرة� - ٣
عند��عض�الناس�ت�بع�من�ج�ل�بالشر�عة�وأح�ام�ا�ومقاصد�ا،�مع�
أن�أك���املساير�ن�ا��الف�ن�للشر�عة�إنما�يدفع�م�إ���املسايرة�ال�وى�

والضعف.

أن�من��انت�مسايرته��س�ب�ج�له�بالشرع�فإن���� واملقصود:
و��ب���ع��� العلم�الشر���دواءه�ومنعه�من�املسايرة�بإذن�هللا��عا��.
طالب�العلم�الشر���واملستف������دينه�أن��سأل�أ�ل�العلم�الرا���ن�
فيه�الذين�يجمعون�ب�ن�العلم�والورع�ومعرفة�الواقع،�وأن�يحذر�من�
أ�ل�العلم�الذين��س��ون�ع���أ�واء�الناس�وتلمس�الرخص�واآلراء�

الشاذة�ل�م.

- إفشاء�املنا��ة�وإشاع��ا�ب�ن�املسلم�ن�و�خاصة�ب�ن�أ�ل� ٤
ا����؛�ألن�الس�وت�ع���ا��الفات�وضعف�املنا��ة�ب�ن�املسلم�ن�

 من�أسباب�التل�س�باملنكرات�ومسايرة�الناس�ف��ا.

البيان�–�عدد�١٤٧

(١٨)الفتاوى،�٢٤٥/١٤.
�عن�موقع�العصرانيون�

ً
(١٩)�بدا�ع�التفس��،�١٧/١.نقال



               

قبل�أر�ع�ســـــــــنوات�من�اآلن�لم�يكن�كث���من�اإليراني�ن��ســـــــــمعون�
�عن�رجل�اسمه�أحمدي�نجاد،�سوى�أنه�عمدة�ط�ران�ومن�أشد�

ً
شـــــــــ�ئا

�ملباد��الثورة�اإليرانية�ومرشد�ا�ا��ومي���وخليفته�
ً
الناس�إخالصا

خامن�ـــــــــ�،�و�ـــــــــو�الرجل�
الـــــــــذي�ســـــــــي�ون�خ��ه�
�عـــــــــد�١٧�يونيـــــــــو�ســـــــــنة�
٢٠٠٥�ميالديـــــــــة�مـــــــــلء�
السمع�والبصر،�ل�س�
���إيران�وحد�ا،�ولكن�
���العالم�بأســـــــــره،�
ول�س��ســـــــــ�ب�حنكته�
السياســـــــــية�أو�خ��تـــــــــه�
انجازاتـــــــــه� أو� اإلدار�ـــــــــة�
الداخلية�أو�ا��ارجية،�
�ســـــــــ��� ولكـــــــــ��
تصر�حاته�النار�ة�ال���
دأب�ع���إطالق�ا�بحق�
إســـــــــرائي��من�وقت�
آلخر،�وال�ـــــــــ��تجاوز���ا�
ثوابت�ا��ظور�الدو���
�ـــــــــ��التعامل�مع�الكيان�
الص�يو��،�ودغدغ�
التصر�حا�� بتلـــــــــك�
ومشـــــــــاعر� عواطـــــــــف�
املسلم�ن�����ل�م�ان،�
ونال�م�انة�خاصة�ب�ن�
عموم�املسلم���لم�
ينل�ا�أي�مسئول�إيرا�ي�
من�قبل،�وال�ا��ومي���

نفسه.

وراء� والســـــــــر�
الظ�ـــــــــور�املفا�ـــــــــ��ل�ذا�
املغمـــــــــور،� السيا��ـــــــــ��
وتمكنـــــــــه�مـــــــــ��الفوز�
برئاســـــــــة�دولـــــــــة�ب��م�

وم�انـــــــــة�إيران�اإلقليمية�والدولية،�ع���الرغم�من�وجود�منافســـــــــ�ن�
له�من�العيار�الثقيل،�أبرز�م�رفسنجا���السيا����األبرز����الساحة�
اإليرانية�منذ�قيام�الثورة�اإليرانية،�وع���الر�جا�ـــــــــي،�وم�دي�كرو�ي،�

ومحسن�رضا�ي،�وغ���م�من�الساسة�ا��نك�ن�واملتمرس�ن�ع���د�ال���
ا��كم�واإلدارة،��ان��لمة�السر�وراء�فوز�نجاد�ع����ل��ؤالء�املنافس�ن�
األقو�اء،��و�املرشد�األع���للثورة�اإليرانية�ا��عفر�ة،�ع���خامن���الذي�
دخـــــــــل�بقـــــــــوة�ع���خط�
الدعم�املباشر�ل��شيح�
نجاد�بتصر�ح�قو��
�

ً
[أنا���صيا قال�فيه:

أود�لو�ي�تخ��رئ�س�
�دفه�خدمة�الشعب،�
رئ�س�له�مثل����ثورتنا�
اإلسالم�،� ونظامنا�
�إ�ـــــــــ��

ً
و�ـــــــــادف�حقـــــــــا

إحقاق�ا��ق�وم�افحة�
الفساد،واســـــــــ�ئصال�
التمي�ـــــــــ��داخـــــــــل�البالد،�
الضمـــــــــا�� و�شـــــــــر�
االجتما��]�و�ذا�الكالم�
�ان�ال�ينطبـــــــــق�تفصيال�
إال�ع���أحمدي�نجاد،�
فلقـــــــــد��ا��برنامجه�
�

ً
االنتخا�ـــــــــ��داخليـــــــــا

بالدرجـــــــــة�األو���لفقره�
�ـــــــــ��النوا���ا��ارجية،�
قائم�ع���رفع�مستوى�
وم�افحـــــــــة� املع�شـــــــــة�
والعدالـــــــــة� الفســـــــــاد،�
االجتماعيـــــــــة،�والعودة�
ملبادئ�ا��ومي��،�و���
أمور���م�ناخب�الشارع�
اإليرا�ي�الذ���عا�ي�
مما��عا�ي�سائر�شعوب�
املنطقـــــــــة،�لذلـــــــــك�ن���
نجاد،�و�صورة�مدو�ة،�
وذلـــــــــك�بفضـــــــــل�الدعم�
القـــــــــوي�والظا�ر�الذي�
حصل�عليه�من�أع���سلطة�دي�ية�وسياسية�داخل�إيران،�املرشد�ع���

خامن��.

اإليراني تراجع اِّـشروع وعالمات إيران انتخابات

ت
اال

مق

عبدالعزيز شريف



              

نجاد؟ خامنئي دعم ِّـاذا لكن
خامن���بتو���نجاد�الرئاسة،�استطاع�ألول�مرة�أن�يحكم�قبضته�
ع����امل��يئات�ا��كم����إيران،�وسائر�مفاصل�ا��ياة�اإليرانية،�
وأصبح�مفتاح�السلطة��ل�ا����يده،فمنذ�سنة�١٩٨٩�و���السنة�ال���
تو���ف��ا�خامن���منصب�والية�الفقيه�أو�منصب�املرشد،�لم�يتمتع�
بما�بالنفوذ�التام�الذي��ان�لقائد�الثورة�ا��ومي��،�ولم�يتمتع�بطاعة�
�املة�من�ال��ملان�وا���ومة�و�يئات�ا��كم�ومجلس�ا����اء�وغ���ا،�
مثلما�حدث�أيام�حكم�نجاد�الذي��ان�أداة�طيعة���امن��،�ال��ع����
أيام�رئاسة�رفسنجا�ي�[١٩٨٩�١٩٩٧]�عا�ي�خامن��� ،�ففي�

ً
له�أمرا

من�طموحات�رفسنجا�ي�السياسية،�ونفوذه�الكب���داخل�األوساط�
اإليرانية،�خاصة�و�و�ي�ت���لنفس�املدرسة�ا��افظة�ال���ي�ت���إل��ا�
خامن��،�وتكرر�األمر����رئاسة�خات���اإلصال���[١٩٩٧ـ�٢٠٠٥]�لذلك�
قرر�خامن����ذه�املرة�أن��ستخدم��ل�أدواته�ونفوذه�املعنوي�لوصول�

نجاد�لسدة�ا��كم����إيران.

اِّـرة؟ هذه انتخابات َّـ تغري الذي فما سنوات، أربع هذا كان من
إن��ان�نجاد�قد�فاز�بالرئاسة�أول�من�ن�يجة�الدعم�املعنوي�
الذي�حصل�عليه�من�خامن��،�فأن��ذه�املرة��ان�نجاد�يحتاج�ملا��و�

أك���من�الدعم�املعنوي�وال��ن�الداخ��،ذلك�لعدة�أسباب�م��ا:

ضعف�األداء�االقتصادي����ومة�نجاد�والتد�ور�االقتصادي� -
الذي�أصاب�البالد����ع�ده،�ع���الرغم�من�امل�اسب�ال��مة�ال���
حقق��ا�إيران�من�ارتفاع�عوائد�النفط����الف��ة�السابقة،�وتبخر�وعود�
الرفا�ية�والضمان�االجتما���ومحار�ة�الفساد،����ظل�الكشف�عن�
ا���ومي،� النظام� داخل� متتالية� ومحسو�ية� إداري� فساد� حاالت�
والعدالة�االجتماعية��انت�رك��ة�ا��ملة�النتخابية�لنجاد�وال���ع���

أساس�ا�انتخبه�الشارع�اإليرا�ي.

وجود�عدد�أقل�من�املر���ن�للرئاسة�[أر�عة�فقط]�من�املرة� -
السابقة�[ثمانية�بما�ف��م�نجاد]،�مما�أمكن�من�ال��ك������ا��ملة،�
وكسب�أعداد�أك���من�الناخب�ن،�عكس�املرة�السابقة�ال���تفرقت�
ف��ا�األصوات�ع���مختلف�التيارات�مما�مكن�نجاد�من�تحقيق�فوزه�

الساحق.

منافسيه��ذه�املرة�من�أطياف�مختلفة�ت��اوح�ب�ن�االعتدال� -
[وال�أدري�ما�معناه����ظل�تجمع�السلطات�ا��قيقية��ل�ا����يد�املرشد]�
�

ً
سياسيا محنك� قوي� خصم� املرة� �ذه� ضم��م� ومن� وا��افظة،�

�مدعوم�من�قوي�داخلية�كث��ة،�من�ضم��ا�قوي�محافظة�مثل�
ً
وإدار�ا

جمعية�رجال�الدين�ا��افظ�ن،�وجمعية�مدر����ا��وزة�العلمية����
قم،�وكال�ما�من�أك���التجمعات�والكيانات�ا��افظة����إيران،�وذلك�

.
ً
�وخارجيا

ً
�س�ب�سياسات�نجاد�ال�وجاء�داخليا

أسلوب�السياسة�ا��ارجية�الذي��عتمده�نجاد����التعامل� -
مع�ا���ات�وال�يئات�الدولية،�حيث�اعتمد�أسلوب�الصدام�الوا���
والقوي�مع�ش���ا���ات،�و�س�ب����توتر�العالقات�ا��ارجية�مع�كث���
من�دول�العالم�اإلسالمي،�خاصة�الدول�العر�ية،����ظل���ديداته�
املباشرة�للبحر�ن�واإلمارات،�والدور�املتنامي�ألج�زة�ا��ابرات�اإليرانية�
داخل�دول�املنطقة،�ودعمه�للساسة�الشيعة�داخل�العراق،ومشار�ع�
التقسيم�ا��اري�تحض���ا،�ودعمه�أيضا�آللة�القتل�الشيعية�املرعبة�

وامللفات� العالقة� القضايا� تجا�ل� ع��� ا��موم� وإصراره� �ناك،�
املل��بة�مع�دول�ا��وار،����ظل��سارع�وت��ة�آلة�الت�ش���اإليرا�ي�بمبادئ�
ال�شيع�وأف�اره����املنطقة،�ودعمه�املباشر�والقوي�لفكرة�تصدير�
مبادئ�الثورة�اإليرانية�لدول�املنطقة،�وسائر�الدول�اإلسالمية،�مما�

أدي�الحتقان�عالقات�إيران�ا��ارجية�مع��ل�األطراف�ا��يطة���ا.

ل�ذه�األسباب��ل�ا��ان�نجاد����حاجة�ألك���من�دعم�خامن���
الذي�حاول�دفع�الناخب�اإليرا�ي��ش���الطرق�ل��شيح�نجاد� املعنوي.

مرة�آخري،�فلما�لم�يفد�ذلك�����غي���مؤشرات�ونتائج�االستطالعات�
املوا��� الثوري� وا��رس� وخامن��� لنجاد� مقلقة� أنباء� حملت� ال���
للمرشد،�بدأ�خامن������شن�حملة�دعائية�قو�ة�ضد�خصوم�نجاد�
،�م���موسوي،�والذي�له�ثارات�

ً
�واألك���دعما

ً
خاصة�املر���األوفر�حظا

�
ً
قديمة�مع�خامن��،�فلقد�فرض�مجلس�النواب�اإليرا�ي�موسوي�رئ�سا

للوزراء�رغم�ميوله�ال�سار�ة،�ع���خامن���الذي��ان��شغل�وق��ا�منصب�
الرئاسة،�ففي�يوم�١٨�مايو�٢٠٠٩دعا�خامن������خطاب�جما���ي�
���كردستان�اإليرانية�الناخب�ن�لرفض�املر���ن�الذين��س�سلمون�
أمام�العدو�الغر�ي�و���قون�العار�باألمة�اإليرانية،�والذين�يرفضون�
موسوي،� مل��� وا��ة� إشارة� ��� ا��ومي��،� اإلمام� ن��� ع��� الس���
ولكن�احتدمت�املعركة�االنتخابية����ظل�تأييد�رفسنجا�ي�ملوسوي،�



               

والتالسن�العل���ب�ن�نجاد�ورفسنجا�ي،�وا��ام�نجاد�ألسرة�رفسنجا�ي�
من� التدخل� يطلب� ل�ن� برفسنجا�ي� حدا� مما� والرشوة،� بالفساد�
خامن��،�لوقف�بذاءات�نجاد،�وإن��ان�رفسنجا�ي�يطلب����حقيقة�

األمر�وقف�الدعم�ا��امن���لنجاد.

�ملا��و�أك���من�الدعم�
ً
و���ال��اية�وجد�خامن���نفسه�مضطرا

املعنوي،�ووقع�ال��و�ر،�و�صورة�فا��ة،�من�عينة�ما�يجري����البالد�
العر�ية�املعروفة�بر�اد��ا����تزو�ر�االنتخابات�وآخر�ا�انتخابات�البلدية�
بأيام،� ���املغرب�وال���فاز�ف��ا�حزب�مغمور�أ�شأ�قبل�االنتخابات�

و�حظي�بدعم�أم���املؤمن�ن����املغرب!.

واألحداث�ال���تلت�اإلعالن�عن�فوز�نجاد�وفجاجة��سبة�فوزه�
كشفت�لنا�عن�عالمات�وأمارات�ل��اجع�املشروع�اإليرا�ي� [حوا���٦٣٪]

���املنطقة،�وم��ا:

ألول�مرة�ي��ل�اإليرانيون�للشارع����مظا�رات�منا�ضة�للدولة�
[�ذا�إذا�است�نيا�ما�يحدث����األقاليم�ذات�األغلبية�الس�ية�مثل�
األ�واز]�منذ�الثورة�اإليرانية�ع���حكم�الشاه،�و���املظا�رات�ال���
أخذت�طا�ع�العنف�وا��دة،�ح���سقط�ف��ا�عدة�قت���وجر��،�وتم�

القبض�ع���العشرات�والزج���م�
���ال��ون،�م��م�السياسي�ن�
وذوي�الوجا�ة�داخل�إيران،�بل�
م��م�حفيدة�ا��ومي���نفسه،�
ومحمد�رضا�أخو�الرئ�س�السابق�
خات��،�و�ذه�املظا�رات��انت�
تحمل�مضام�ن�أك���من��و��ا�
مظا�رات�ضد�ال��و�ر�وانتخاب�
نجاد،�بل��انت�ضد�سياسات�
ع��� وإصراره� نفسه،� خامن���
وصغ��ة� كب��ة� �ل� ��� التدخل�
داخل�ا��ياة�اإليرانية،�ون��ه�
عداوة� جلب� الذي� امل�شدد�

العالم�ا��ار��،�وإصراره�ع���اال�شغال�بالقضايا�ا��ارجية�و�األخص�
��� خاصة� اإلسالمي� العالم� جعل� مما� الثورة،� مبادئ� تصدير� ملف�
املنطقة�العر�ية�يتخوف��شدة�من�طموحات�إيران�التوسعية،�وأصبح�
ا��ديث�عن�فكرة�إيران�الك��ى،�مثار�اال�تمام�كأطروحة�متواز�ة�مع�
�أن�نجاد�ما��و�

ً
أطروحة�إسرائيل�الك��ى،�فاإليرانيون��علمون�جيدا

إال�لسان�و�د�خامن��،�ف�و�ال�يخرج�عن�أوامره�قيد�أنملة،�وطاعته�
له�عمياء،�خاصة����الشأن�ا��ار���الذي��لمة�الفصل�فيه�للمرشد�
�

ً
احتجاجا الشوارع� ��� باأللوف� خرجوا� والذين� غ��ه،� دون� وحده�

ع���ن�يجة�االنتخابات��انوا��علمون�علم�اليق�ن�دعم�املرشد�لنجاد�
وتأييده�العل���له،�و�التا���ف�م�يحتجون�ع���اختيار�خامن���نفسه.

والداعمة� ا��افظة� املؤسسات� داخل� كب��� ا�شقاق� ظ�ور�
التقليدية�لوالية�الفقيه،�ومنصب�املرشد،�و���املؤسسات�ال�����تم�
عادة�بالشأن�الداخ���اإليرا�ي،�ورغبات�عامة�الشعب،�مما�جعل��ذه�
املؤسسات�تتذمر�من�تد�ور�األحوال�املع�شية�خالل�الف��ة�املنصرمة�
من�والية�نجاد،�واألداء�االقتصادي�الضعيف���كم�نجاد،�وارتفاع�

معدالت�البطالة،�مما�حدا�باثن�ن�من�أك���ال�يئات�ا��افظة����إيران�
و�ما�جمعية�رجال�الدين�املناضل�ن،�وجمعية�مدر����ا��وزة����قم،�
لرفض�تأييد�نجاد،�وخرج��عض�من�س���ا��معيت�ن�للعلن�بتأييد�م�
للمر���اإلصال���موسوي،�ووصل�األمر�ل�ن�يف���أحد�كبار�علماء�
ا��وزة����قم�و�و�آية�هللا�صا����ببطالن�رئاسة�نجاد�إليران،�وحرمة�
التعامل�مع�ح�ومة�نجاد�أل��ا�غ���شرعية،�وإعالن�املر���م�دي�كرو�ي�
�للبالد،�ثم�الضر�ة�الكب��ة�من�خصم�

ً
بن�ته�عدم�االع��اف�بنجاد�رئ�سا

نجاد�املعلن،�وخصم�خامن���غ���املعلن،��اش���رفسنجا�ي،�والذي�
قدم�استقالته�من�منصبه�كرئ�س�ملص��ة����يص�النظام،�و���من�
أ�م�وأك���مؤسسات�ا��كم����إيران،�و�و�من�رموز�التيار�ا��افظ����
�غ���مسبوق�

ً
البالد،�وأحد�صناع�القرار�اإليرا�ي،�مما�يكشف�ا�شقاقا

داخل�التيار�ا��افظ����إيران.

تجاه� اإليرانية� السلطات� جانب� من� فيه� املبالغ� الفعل� رد�
املع��ض�ن�ع���نتائج�االنتخابات�وال���وصلت���د�القتل�واالعتقال،�
بوضع� تلو�ح� مع� ب�ته،� ��� ا����ية� اإلقامة� ر�ن� موسوي� وضع� ثم�
رفسنجا�ي��و�اآلخر�ر�ن�اإلقامة�ا����ية،�و�و�ما�لم�يحدث�مع�رمز�
هللا� آية� أيام� منذ� كب��،� إيرا�ي�
العلنية� وال��ديدات� منتظري،�
ع��� بالدخول� الثوري� ل��رس�
ا��تج�ن،� ضد� املواج�ة� خط�
�لدي�خامن���

ً
مما��عكس�تخوفا

املعارضة� تنامي� من� وزمرته�
وال��� إيران،� داخل� الشعبية�
من� كث��� لفقدان� تؤدي� قد�
مك�سبات�املرشد����أيام�نجاد�

ال���وصف�ا�باألعياد.

الداخلية� املطالب� تنامي�
عالقات� بتحس�ن� إيران� ���
العر�ية،� الدول� مع� ا��وار�
ونجاد،� املرشد� عل��ا� يحافظ� ال��� الفار���� االستعالء� ن��ة� ورفض�
وارتفاع�األصوات�املنادية�باال�تمام�بالشأن�الداخ��،�وت��يد�ا����ات�
املل��بة�مع�العديد�من�األطراف�باملنطقة،�بل�أن��عض�املر���ن�مثل�
رضا�ي�و�و�محسوب�ع���ا��افظ�ن�يؤ�د�إقامة�تحالف�مع�الدول�
العر�ية�حال�فوزه�باالنتخابات،�أيضا�ارتفاع�األصوات�املنادية�ب��دئة�
وت��ة�الصدام�مع�الغرب،�والقبول�باألف�ار�ا��ديدة�ألو�اما،�والتعاطي�

مع�العروض�األورو�ية�املتنوعة.

وم�ما�يكن�فأن�املشروع�اإليرا�ي�سوف��ش�د�تحوالت�كب��ة�
���األيام�القادمة،�والبداية��انت�من�لبنان،�ثم�تداعيات�االنتخابات�
داخل� وسلطة� نفوذ� من� له� ما� ع��� خامن��� يرا�ن� ف�ل� اإليرانية،�
����مشروع�إيران�الك��ى،�

ً
الشعب�الشي������املنطقة،�فيم����قدما

أم�يتدارك�العقد�الداخ���قبل�أن��ش�د�إيران�ثورة�آخري،�ولكن�من�
.الطراز�األوكرا�ي

سجن َّـ اِّـسلمني مأساة
مصر َّـ الجديد الوادي



              

ضمن�متا�عات�املرصد�اإلعالمي�اإلسالمي�لنصرة�املستضعف�ن�
تواصل� ا��ديد� الوادى� ��ن� ادارة� أن� املرصد� علم� م�ان� �ل� ���
�ع�ش� حيث� "بتأدي��م"� الكنانة� أرض� ألبناء� (�غر�ب)� من� بدأته� ما�
ال��ن�منذ�ثالثة�أسابيع�أسوأ�الف��ات�وأ�شع�ا�من�حيث�املمارسات�
نحتفظ� التعسفية�واالعتداء�بالضرب�ع���املعتقل�ن�ح���أن�أحد�م-

تم���شيم�رأسه. باسمه�-

��ن�الوادي�ا��ديد��عت���أحد�البؤر�ال�امة�ملمارسة�التعذيب�
ع���نطاق�واسع�و�عت���حالة�نموذجية����ال��ون�واملعتقالت�املصر�ة.

فمساحته�ال��مة�وموقعه����قلب�ال��راء�الذي�يبعد�عن�القا�رة�
حوا���٦٣٠�كم�فضال�عن�املعاملة�ال���يلقا�ا�املعتقلون�داخله�تجعل�
منه��ابوسا�دائما�للمعتقل�ن،�حيث�يتم��غر�ب�مئات�املعتقل�ن�من�
ي�بع�ا��غر�بة�األ�ا���وحسب�ش�ادة�أسرة�أحد� ال��ون�األخرى،�
املعتقل�ن�ال���تقول�"فقبل�بوابة�ال��ن�بحوا���كيلو�ونصف�ن��ل�من�
العر�ة�ونحمل�ما�أت�نا�به�ع���أكتافنا�ورءوسنا�ونم�����ذه�املسافة�
و�ناك�نتعرض�للتفت�ش�وال��دلة،�و�عد�ذلك� ح���نصل�إ���البوابة.
نم����كيلو�ونصف�الكيلوم���مرة�أخري�ثم�نجلس����االس��احة�حوا���
ساعت�ن،�يقوم�ا��رس�خالل�ا�بأخذ�تصار�ح�الز�ارة�منا�والبطاقات�
الزائر�ن،� ع��� ينادون� ذلك� و�عد� بالزائر�ن.  ا��اصة� ال��صية�
"و�عاملوننا� الش�ادة� وتضيف� الكب��ة"� البوابة� إ��� أشياءنا� فنحمل�
وال��سمحون�إال�بدخول�كمية� معاملة�س�ئة�وكأننا�لسنا�ب���آدمي�ن.
ض�يلة�من�الطعام��عد�نزع�العظام�من�الفراخ�وال��وم�وتقطيع�األ�ل�
واملؤلم�جدا،�أنه��عد�ذلك�يدخل�أك���من�مائة���ص�مرة� وتفعيصه.
واحدة�إ���م�ان�الز�ارة،�ال��سمع�صوت��عضنا�كما�ال�نري�وجه�أ���
بوضوح�من�وراء�السلك،�و�عد�أقل�من�خمس�دقائق�ي��ون�الز�ارة.

و�عد�ا��روج��سمع�صوت�ب�اء�العديد�من�األسر�ال���لم��ستطع�رؤ�ة�
أبنا��ا��س�ب�الزحام�الشديد".

جيب� �عت��� ا��ديد� الوادي� ��ن� أن� بالذكر� ا��دير� ومن�
حول� ا��ناق� إح�ام� لضباطه� ي�يح� العالم� عن� معزول� ��راوي�
املعتقل�ن�سياسيا. وت�تقي�وزارة�الداخلية�ضباط�ا��عناية�و�شرف�ع���
�ضابط�أمن�الدولة�أحمد�الشر�ف،�وقد��ان�العميد�ع.

ً
ال��ن�حاليا

عطوة�أول�مأمور�ل��ن�الوادي�ا��ديد�و�و�الذي�ترأس�قوات�أمن�
طرة�لسنوات�عديدة�وقاد�حمالت�تفت�ش�دور�ة�ع�����ون�الليمان�
والعقرب��عرض�خالل�ا�املعتقلون�لتعذيب�استمر�طيلة�ا��ملة�ح���
أوشك��عض�م�ع���املوت�من�الضرب،�وقد��افأته�وزارة�الداخلية�
فقامت�ب��قيته�لرتبة�عميد�ثم�نقل�إ�����ن�الوادي�ا��ديد�كمأمور.

فبدأت� املعتقل�ن� ��� يده� عطوة� أطلق� ا��ديد� الوادي� ��ن� و���
حمالت�التأديب��ش�ل�دوري.

عناء� و�عد� ذو��م� لز�ارة� الوادى� ��ن� معتق��� ا�ا��� يذ�ب�
السفر�مئات�الكيلو�م��ات�يتم�منع�م�من�الز�ارة،�"محبوسا�ح�سا�
انفراديا�وممنوعا�من�الز�ارة�"�تلك�ا��ملة����مجمل�رد�إدارة��ذا�
�يتم�

ً
وأحيانا ال��ن�ع���ذوى�املعتقل�حينما�يأ�ي�ميعاد��ل�ز�ارة. 

��ديد�أ�ا���املعتقل�ن�بإطالق�الكالب�البول�سية�عل��م�ما�لم��غادروا�
ال��ن.

وت�بع�ادارة���ن�الوادى�ا��ديد�س���السمعة�سياسة�تأدي�ية�
ل��الئه�تتضمن�ا���س�االنفرادي�وا��رمان�من�الز�ارة�وتلقى�العالج،�
فضال�عن�منع�وصول�الكتب�الدراسية�إل��م،�وعدم�وصول�ما�يكفى�

من�االغطية�واملال�س�الشتو�ة�إل��م.

سجن َّـ اِّـسلمني مأساة
مصر َّـ الجديد الوادي

السجن؟ يحكم الذي من

ت
اال

مق

اإلعالمي اإلسالمي املرصد



               

و�عت���"السياسة�التأدي�ية"�ال���ت�ت���ا�إدارة���ن�الوادى�
�أل�سط�قواعد�حقوق�ال��ناء،�

ً
�صارخا

ً
ا��ديد�تجاه�املعتقل�ن�ان��ا�ا

فإدارة��ذا�ال��ن�لم�تتوان�عن�ممارسة��افة�أش�ال�القمع�تجاه�
املعتقل�ن�لد��ا،�فلم�تكتفي�بما��عانونه�من�و�الت�ا�عزال�م�عن�ذو��م�
سوى���رد�أن� وحرما��م�من�ا��ر�ة����ا��ياة�ا��ارجية�دون�س�ب-
ورقة�صدرت�من�ج�ة�إدار�ة�جاء�مضمو��ا�أن�وجود��ؤالء�خارج�أسوار�
ال��ون�واملعتقالت�خطر�ع���األمن�العام!!�ح���ولو��انت�أح�ام�
القضاء�قد�أكدت�عدم�مشروعية�بقا��م�قيد�االعتقال�بموجب�حكم�

��يح�بات�و��ا�ي.

ومن�ا��دير�بالذكر�أن��ناك�تجاوزات�و�شاعة����ا��الفات�
ًال���تحدث�داخل�أسوار��ذا�املعتقل�الذي��عت���بمثابة�منفي�قسري�

للمعتقل�ن�سياسيا

جراء� من� أص�ب� ال��ناء� من� وكث��� غائبة. الرقابة� وع�ن�
االعتقال�والتعذيب�بالعديد�من�األمراض�ا��ط��ة�ضيق����صمام�
مشا�ل����الك���والكبد��س�ب�املاء� حساسية����الصدر.. القلب..

أمراض����العظام..إ���من�األمراض. أمراض�با��لد.. امللوث..

وكم�ذا�بمصر�من�امل���ات�ولكنه���ك��الب�ا

ملاذا�يظل�املواطن�املصري�قيد�االعتقال�ع���الرغم�من�صدور�
العديد�من�األح�ام�ال���تق����بوجوب�اإلفراج�عنه؟�إذا�لم�تكن�
وزارة�الداخلية����املسئولة�عن��ل�تلك�ا��الفات�ال���تتم�تحت�مأل�

بصر�ا�وسمع�ا�فمن�املسئول؟!

يقول�أحد�املعتقل�ن������ن�الوادي����رسالة�له�"�لقد�تنقلت�
�����ون�مصر��ل�ا�والقيت�ف��ا�أشد�ألوان�العذاب�واملعاملة�الس�ئة�
�ذا� من�قبل�ضباط�أمن�الدولة�وذلك�تحت�طائلة�قانون�الطوارئ..

القانون�الذي�أعطى�ل�ؤالء�الضباط�ا��ق����التعذيب�واإل�انة�فتبا�
ل�اذ�القانون�الذي�دمر�حيا�ي�وحياة�آخر�ن�مث���واآلن�أنا�أقبع������ن�
الوادي�ا��ديد،��عد�أن�تم�ترحي���من���ن�ليمان�طره�وذلك�عقابا�
���ألن���أطالب�بحفي����املعاملة�ا��سنة�وحقي����العالج.. و�ذه����
ف�ان�العقاب��و�ترحي���إ���مجا�ل�ال��راء� أ�سط�حقوق�اإل�سان..
ح���انقطع�ع���أ����وقد�تم�وض������زنزانة�منفردة�أنا�وزمال�ي..

الذين�رحلوا�م���وأسي�ت�معاملتنا��العادة�تنفيذا�ألوامر�ضابط�أمن�
وأنا�اآلن�مضرب�عن�الطعام�إلساءة�معامل����ناك الدولة..

نقل�م�من���ن�طره�إ���معتقل�الوادي�ا��ديد�عقابا�ل�م�ع���
النائب� وخاطبوا� تجاسروا� وأل��م� الس�ئة� املعاملة� ع��� احتجاج�م�
العام��ش�اوى�تتضمن�تظلما�من�سوء�املعاملة�واالعتقال�بدون�وجه�
وإنما�بناء�ع���قرار�صادر�من� حق،�بدون�ا��امات،�بدون�محاكمات..

ج�ة�واحدة�ووحيدة����ج�از�أمن�الدولة.

معروفة،وتم� املصر�ة� ال��ون� ��� الس�ئة� املع�شية� األحوال�
توثيق�ا�من�قبل�العديد�من�املنظمات�ا��قوقية�ا��لية�والدولية�
الرعاية� وا�عدام� الطعام� نوعية� وتد�ى� التكدس� حيث� من� سواء�
ال��ية�وتف����األمراض�املعدية�وشيوع�العديد�من�حاالت�املعاملة�

القاسية�والتعذيب.

ومن�املعلوم�أن��ذه�األوضاع�امل��دية��ستخدم�كنوع�من�أنواع�
العقو�ة�اإلضافية�تجاه�ا��تجز�ن�عموما�وتجاه�املعتقل�ن�السياسي�ن�

خصوصا�ح�ن�يمتنع�ا��تجزون�عن�اإلقرار�بما�لم�يق��فزه�أو�اإلذعان�
��ا،�لذا�تزداد�سوء�األوضاع� للموافقة�ع���مبادرات�غ���مقتنع�ن�
�

ً
املع�شية�ن�يجة�للتض�يق�و�عا�ي�األماكن�ال���يحتجزون�ف��ا�تد�ورا

�حيث�تقل�كميات�الطعام�و�سوء�الرعاية�ال��ية�وتتكدس�
ً
متعمدا

من� يمنعون� كما� بذو��م� ا��تجز�ن� اتصال� و�منع� االحتجاز� عنابر�
ا��صول�ع���األدو�ة�واألطعمة�و����ون�ليتعفنوا�أحياء�ح���املوت.

وتقول�زوجة�أحد�املعتقل�ن�"طاف�زو���ع���عدة�معتقالت�
و�عرض���تلف�أنواع�التعذيب�رغم�أنه�مقيد����جداول�ال��ن�
للضرب� زو��� �عرض� اآلن.. وح��� �١٩٩٦ منذ� االش�باه� بند� تحت�



              

ح���فقد�القدرة�ع���السمع�بأذنه�اليم���بأمر�مباشر�من�عطوة����
��ن�العقرب�ف�دد�برفع�قضية�ضد�الضابط�وح�ن�تم�نقله�كمأمور�
��� ليظل� للمعتقل� اليوم� نفس� ��� بانتقاله� زو��� فو��� للواحات�
التأديب�و�تعرض�للضرب�والتعليق�٢٠�يوما"�تضيف�الش�ادة�"اآلن�
�عا�ي�زو���األمر�ن�ف�و�ممنوع�من�الز�ارة�وال��عرف�عنه�ش�ئا�إال�من�
�ضد�وزارة�

ً
�قضائيا

ً
أ�ا���املعتقل�ن�اآلخر�ن�وقد�حصلنا�ع���١٢�حكما

الداخلية�ولم�يتغ������ء".

ذ�ب�عطوه��عد�أن�ترك�بصمته�الدمو�ة�ع���املعتقل�ن����
فضا��� والعقيد�س. مأمور- ز�ران- الواحات�ليأ�ي�خلفه�العميد�م.
واستمرت�عمليات�التغر�ب� نائب�مأمور.
من� س�ب� بال� أيضا� الواحات� ملعتق���
زنزانة�ألخري�ومن���ن�آلخر����محاولة�
معتق��� رفض� ع��� للرد� الداخلية� من�

ا���اد�للمبادرة.

"�عرضوا� أ��م� املعتقلون� و�قول�
للضرب�امل��ح�والسباب�وسوء�املعاملة�
تقدم� ال��� الغذائية� الوجبات� ح���
عن� فضال� الصالحية� من��ية� مواد� من�
األمر� "و�و� املستمر� والتعذيب� التغر�ب�
الذي�دفع�املعتقل"�أحمد�عبد�الصادق�
إبرا�يم�"��اولة�االنتحار�خاصة��عد�أن�
تم�تقييده�بالسالسل�و�عرضه�للتعذيب�
ع���يد�نائب�مأمور�ال��ن�إال�أن�زمالء�
زميل�م. حياة� إنقاذ� ��� ن��وا� املعتقل�

وفور�وصول�ا�����لإلدارة�عاقبه�العقيد�
تقييده� فتم� اإلنتحار� ��� فشله� ع���
تكرر� األمر� نفس� أخري. مرة� و�عذيبه�

الش���� الفتاح� عبد� محمد� املعتقل� مع�
بمحمد�نصار�الذي�فضل�ابتالع�املسام���
تحت� ا��ياة� ع��� يده� شراي�ن� وقطع�
ي��ف� ال��ن� إدارة� ف��كته� التعذيب.

ح���املوت�"

و�قول�احد�املعتقل�ن�السابق�ن����
��ن�الوادي�"�قام�ضابط�أمن�الدولة�
و�و� قت��� بمحاولة� الشرابا���� �شام�
يا� وقل� (اصرخ� �عذي��� اثناء� ��� يقول�
أحد� تدخل� لوال� �سمعك)� لن� بوش..
من� واسعا��� وآخر�ن� ال��ن� ضباط�

جانب�مس�شفي�ال��ن".

�عد�رفض�العديد�من�ا���ادي�ن�
التنازل�عن�أف�ار�م�ورفض�املوافقة�ع���
املبادرة،األمر�الذي�أوقع�وزارة�الداخلية�
���حرج�شديد�فبدأت�حمالت�تفت�ش�
منظمة������ون�طرة�ودم��ور�والواحات�

رفض� من� �ل� اس��دفت� ال��� حمالت� و��� والواديا��ديد� والفيوم�
املبادرة�وحاول�االتصال�بوسائل�اإلعالم�لتوضيح�موقف�املعتقل�ن�
فظ�رت�أو��� م��ا. و�ان�نص�ب���ن�الوادي�ا��ديد���ما��العادة.
حمالت�الداخلية�بقيادة�خالد�خلف�هللا�مسئول�أمن�الدولة����ن�
الواحات،�وقد�زادت��ذه�ا��مالت�من�معاناة�املعتقل�ن�كما�اتخذت�
املعتقل�ن� عن� الز�ارة� فمنعت� �شددا� أك��� إجراءات� ال��ن� إدارة�
ووضع��م����ا���س�االنفرادي�فأضرب�العشرات�داخل�ال��ن�عن�
الطعام�ح���شارف��عض�م�ع���الوفاة. ���نفس�الوقت��انت�اإلدارة�
ترفض�إبالغ�النيابة�أو����يل�وجود�إضرابات�من�األساس�فضال�عن�
استمرار�منع�الز�ارة�وحمالت�التفت�ش�ال���أحالت�حياة�املعتقل�ن�إ���

��يم.

��به� عن� اإلسالمي� اإلعالمي� املرصد� �عرب� األخ��� و���
واالعتقال� القمع� سياسة� ��� املصري� النظام� واس�ن�ار�االستمرار�
و�افة� الدو��� ا��تمع� املرصد� و�طالب� القضايا� وتلفيق� والتعذيب�
املنظمات�ا���ومية�وغ���ا���ومية�التدخل�والضغط�ع���النظام�
وال��� �١٩٨١ عام� منذ� ��ا� املعمول� الطواريء� حالة� إل��اء� املصري�
تحولت�إ���أداة����أيدي�السلطة�األمنية�تمك��ا�من�العصف�بالعديد�
ع��� العمل� وكذلك� للمواطن�ن. األساسية� وا��ر�ات� ا��قوق� من�
وقف�التعذيب�وسوء�معاملة�املواطن�ن�داخل���ن�الوادي�ا��ديد�
وف��ه�من�ال��ون�وكذلك�مقار�مباحث�أمن�الدولة�وأماكن�االحتجاز�
واملعنية� ا��رة� واملنظات� ال�يئات� �افة� ال��نة� تناشد� كما� األخرى. 

بحقوق�اإل�سان�ووسائل�اإلعالم�ال����ة�التدخل�لوقف�وف���مثل�
�ذه�املمارسات�الال�إ�سانية�والعمل�ع���اإلفراج�عن��افة�املعتقل�ن�
ع���ذمة�قانون�الطواريء�ورفع�الظلم�واملعاناة�عن�سائر�ال��ناء�

.واملعتقل�ن����ال��ون�املصر�ة

  
يقع���ن�الوادي����مدينة�ا��ارجة�محافظة�الوادي�
ا��ديد�و�بعد�عن�القا�رة�حوا���٦٣٠�كم،�وقد�تم�افتتاح�
ال��ن� يضم� �،١٩٩٥ ف��اير� �٥ ��� ا��ديد� الوادي� ��ن�
٢١٦�زنزانة�مقسمة�ع���اثنا�عشر�عن��ا�م��ا�أحد�عشر�عن���
ا��نائي�ن،� لل��ناء� واحد� وعن��� السياسي�ن� للمعتقل�ن�
و�ضم��ل�عن���ثما�ي�عشرة�زنزانة�تأخذ�ش�ل�حرف�h،�وال�
تز�د�مساحة�الزنزانة�الواحدة�ع���(٤×٦م)�بارتفاع�٤�أمتار،�
وجدران�الزنزانة�واألرضية�والسقف�من�ا��رسانة�املس��ة�
و��ل�زنزانة�دورة�مياه�غ���مسورة�مساح��ا�م���×�م���كما�أن�
ب�ل�زنزانة�خمسة�شبابيك�مساحة��ل�م��ا�(٦٠�×٤٠�سم)�
وارتفاع�ا�عن�أرض�الزنزانة�٣�أمتار،�وشبابيك�الزنزانة�ال�
�سمح�بدخول�أشعة�الشمس�أو�ال�واء�النقي�أل��ا�تطل�ع���
املناور�الداخلية�ال���تحتوي�ع���مواس���الصرف�الص��،�

و�تكدس�داخل��ل�زنزانة�ما�ب�ن�٢٠�إ���٢٥�معتقال.



               

أفغانستان
ا��رب�الصلي�ية�ما�زالت�قائمة�ع���املسلم�ن�و�خاصة�ع���

مجا�دي�طالبان�والقاعدة�����ذا�البلد�األ�ي�الشامخ.

قوات�الصليب�(املتمثلة����حلف�الناتو�والقوات�األمر�كية)�
��عد�يوم�تحت�ضر�ات�ا��ا�دين.

ً
تنكسر�يوما

وال�زالت��ذه�القوات�تطلب�املدد�و�س�نجد�بدول�ا��لف�
�من�الفراغ�الكب���

ً
ل�ي�تمد�ا��عناصر�إضافية�لعل�ا��سد��عضا

ا��اصل����صفوف�ا.

اإلدارة�ا��ديدة����الب�ت�األسود�وعدت�بإرسال�٢١٫٠٠٠�
وقد� العسكري،� النقص� لتعز�ز� أفغا�ستان� ا��� إضا��� جندي�
رأينا�وصول�سبعة�آالف�م��م�����ذه�األيام�األخ��ة،�و���الوقت�
�لعمليات�ا��ا�دين�وز�ادة����تدفق�

ً
�وتكثيفا

ً
ذاته�رأينا�تصعيدا

عدد�ا��ا�دين،�ف���حرب�نفسية�يمارس�ا�قادة�ا���اد�ال�تقل�
شراسة�ع���ا��رب�امليدانية.

ا��ا�دون�باتوا�ع���مشارف�العاصمة��ابل،�ولم�يمنع�م�
من�دخول�ا�سوى�انتظار�أن�تكتمل��عض�الشروط�وتحل�الظروف�

املناسبة�ملرحلة�ا��سم�ا��تمية.

كشفت�تقار�ر�إخبار�ة�أن�إيران�تبحث�اآلن�مق��ًحا�باكستانًيا�
بضرورة� يتعلق� ط�ران� ��� دارت� ال��� الثالثية� القمة� ��� عرض�
وأفغا�ستان. باكستان� ��� وطالبان� القاعدة� ضرب� ��� إشراك�ا�

��� ا��ب�ث� فدور�م� األنجاس� الروافض� ع��� �
ً
غر�با ل�س� و�ذا�

أفغا�ستان�قديم�و�م�يكملون�م�م��م�التخر��ية����زرع�الفتنة�

ب�ن�املسلم�ن�ولعب�دور�الردء�لالحتالل�الصلي���ح���ال�تقوم�قائمة�
للمسلم�ن�السنة�و�منعوا�قيام�أي�إمارة�إسالمية����بالد�األفغان.

منها البد مقدمة
ا��مد���وحده�والصالة�والسالم�ع���من�ال�ن����عده،�و�عد

���الصفحات�التالية�سنحاول�إلقاء�الضوء�ع���أ�م�األحداث�ال����عرف�ا�أرا����املسلم�ن�وس��كز�أك���ع���مناطق�التدافع�ب�ن�ا��ق�
وأ�له�والباطل�وأ�له،�أل��ا�املناطق�ال�����منا�أك���ول�ا�عالقة�بمستقبل��ذا�الدين.

ومن�باب�التحر�ض�ع���ا���اد�وزرع�ال�شرى����نفوس�املسلم�ن�و�خاصة����نفوس�األنصار،�ست�ون�أخبارنا�عبارة�عن��شر�ات�
وتحليالت�ملا��و�واقع�من�حولنا�قصد�االستفادة�من��ذه�األحداث.

والنقطة�املض�ئة����واقعنا�اليوم����ان�شار�مواقع�التدافع�و�عدد�ا،�واتضاح�حقيقة�العدو�وكشف�مخططاته����بلداننا،�مما�أدى�
بالتا���إ���ان�شار�الو���ب�ن�املسلم�ن�وترسيخ�مفا�يم�أساسية�من�دي�نا����نفوس�م�من�أجل�ال��وض�واملسا�مة�����ذا�الصراع�القائم�بي�نا�

و��ن�أعداء�األمة.

و�ذا�ما�نحاول�املسا�مة����استمرار�ته�ع����ذه�ال�شرات�وا��الت�واملتباعات�ألخبار�ا��ا�دين����الثغور،�ل�ي�نوصل�الصورة�
ال�املة�وا��قيقية�ملا�يجري�ع���أرض�الواقع،��عدما�كنا�ننظر�و�شا�د��ع�ن�العدو�ال���تتمثل����إعالمه�الفاسد�ا��ب�ث.

لقد�وفق�هللا�أنصار�ا���اد�و�ل�القائم�ن�ع���اإلعالم�االسالمي�األصيل�بأن�ي�شئوا�قنوات�مستقلة�تتحدث�باسم�ا��ا�دين����الثغور،�
����تكث���سواد�األنصار�وتفج���طاقا��م���دمة�دي��م.

ً
وتوصل�ا��قائق��املة�للمسلم�ن�ليتا�عوا�املعارك�وكأ��م����امليدان،�وذلك�أمال

��سأل�أن�يفتح�علينا�من�عنده�و�ث�تنا�ع���ا��ق�إنه�و���ذلك�والقادر�عليه.
َ
وهللا



              

و�تمت�قمة�ثالثية�ب�ن�ح�وم���باكستان�وأفغا�ستان�من�ج�ة�
و��ن�ا���ومة�اإليرانية�من�ج�ة�ثانية�اتفقوا�ع����عز�ز�التعاون�األم���

��ار�ة�ا��ا�دين�����ل�من�أفغا�ستان�و�اكستان.

ا�ملصادر�إيرانية�مطلعة،�فإن�املنظومة�األمنية�املق��حة�
ً

ووفق
تتعلق�بضبط�حدود�ا�والسماح�لقوات�حلف�شمال�األطل����"الناتو"�
باستخدام�ا��ال�ا��وي�اإليرا�ي�لنقل�اإلمدادات�وضرب�مجا�دي�

القاعدة�وطالبان.

أما�ع���األرض�فقد�قام�مجا�دو�طالبان�والقاعدة�بالعشرات�
خالل�ا� سقط� والردة� الصليب� جنود� ضد� النا��ة� العمليات� من�
العشرات�من�املئات�من�القت���وا��ر���واملعطو��ن،�باإلضافة�إ���

تدم���قواعد�م�وآليا��م�ال���يتحصنون���ا.

��ذا�ع������ء�فإنما�يدل�ع���قوة�ا��ا�دين�وإصرار�م�
َّ

وإن�دل
����ج�اد�م�املبارك�دون�أن�يضر�م�من�خالف�م�من�

ً
دما

ُ
���امل����ق

القاعدين�واملثبط�ن�أو�من�أعدا��م�املباشر�ن����ساحات�الو��.

لقادة الجهاد اإلعالمي النشاط
و�ذا�دليل�ع���األ�مية�القصوى�ال���يك�س��ا�العمل�اإلعالمي�
����ذه�املرحلة�من�الصراع�مع�األعداء،�فقد�خرج�قادة�القاعدة�
و��نود� لألمة� توج��ا��م� يرسلوا� ل�ي� وصوتية� مرئية� ���يالت� ���

القاعدة،�و���نوع�من�السالح�الذي�ي�ب���اال�تمام�به�وال��ك���عليه.

خطابات� ��� املاضية� الف��ة� خالل� األ�م� اإلعالمي� ا��دث�
لشيخ�ا��ا�دين�أسامة�بن�الدن،�بخصوص�فلسط�ن�ثم�خطاب�
بخصوص� لألمة� موجه� وخطاب� ومجا�د��ا� الصومال� أل�ل� موجه�
ز�ارة�األسود�او�اما�ملصر،�وخطابات�للشيخ�القائد�أيمن�الظوا�ري�

�
ً
بخصوص�ذكرى�غزو�العراق�وآخر�بخصوص�ز�ارة�أو�اما�ملصر�أيضا

وخطاب�موجه�لألمة�باإلضافة�إ���خطابات�للشيخ�الفقيه�أبو�يح���
اللي���حفظ�م�هللا�ونصر�م،�وخطابات�القائد�مصطفى�أبو�ال��يد�م��ا�
خطاب�موجه�إ���أ�ل�تركيا�وآخر�إ���أ�ل�باكستان�وحوار�أجراه�مع�
مراسل�قناة�ا��ز�رة�أحمد�موفق�ز�دان،�حيث��عرض�إ���الكث���من�
القضايا�ال�����م�مستقبل�وحاضر�ا���اد����أفغا�ستان�و�قية�مواقع�
الصراع،�وأكد�الشيخ�أبو�ال��يد�أن�ا��ا�دين����أفغا�ستان�و�اكستان�
وإن�شاء�هللا�نتوقع�أن� " �س��ون�نحو�نصر�مؤكد،�جاء��ذا����قوله:

يندحروا�و�رجعوا�م�زوم�ن�وت�ون��ذه���اي��م�����ل�باكستان".

إن��ناك�"عالقة�وثيقة�ووحدة����الفكر�واملن��"�ب�ن� وتا�ع:
بوحدة� األخ��ة� �ذه� ال��ام� أن� �

ً
مؤكدا باكستان،� وطالبان� القاعدة�

صفوف�ا�سي�ون�تأث��ه�كب������"دحر�ا���ش�الباكستا�ي"

�وأن�السالح�النووي����باكستان�س�سقط����أيدي�ا��ا�دين�
�ل�م���ار�ة�و�ز�مة�األمر��ان�ومن�عاو��م.

ً
بإذن�هللا�وسي�ون�عونا

ح�بحقيقة�إيران�العدوانية�ع���ا��ا�دين�وأن�النظام� كما�صرّ
�للمجا�دين�ومسألة�الدخول�معه����حرب�

ً
�لدودا

ً
الراف�����عت���عدوا

قد�أرجأ�ا�ا��ا�دون�إ���ح�ن�ألسباب�تكتيكية�بحتة.

مراجعة� ُيمكنكم� العمليات� �ذه� عن� التفاصيل� من� للمز�د�
املوقع�الرس���إلمارة�أفغا�ستان�اإلسالمية.

باكستان
مواقع� ع��� املكثفة� العسكر�ة� ا��مالت� �ذه� من� بالرغم�
طالبان�����ل�من�وادي�سوات�ومناطق�القبائل����وز�رستان،�فإن�
ا���ومة�العميلة�باتت�ب�ن�ف�ي�ر���طالبان،�حيث�أن��ذه�األخ��ة�
قد�اك���ت�الساحة�بصورة�شبه�مطلقة،�فالتعاطف�الشع���بات�
نقطة�قوة�ك��ى�لطالبان�خاصة��عدما�دخل�ا���ش�العميل����حرب�
م�بيو��م�و�ل�الب�يات�التحتية�

ّ
مباشرة�مع�الشعب�املسلم�حيث��د

وقتل�املئات�من�املدني�ن�العزل�أغل��م�من�األطفال�وال�ساء،�خاصة�
وأن�مجا�دي�طالبان�قد�آثروا�اال���اب�من�القرى�واملدن�لتفادي�

ا��سائر�ال�شر�ة.

وادي� إقليم� ش�ده� الذي� املتواصل� العشوا�ي� القصف� �عد�
رنا�بال��وم�الص�يو�ي�ع���قطاع�غزة�ف�ناك�قواسم�

َّ
سوات،�حيث�ذك

مش��كة�كث��ة�ب�ن�االعتداءين،�سارع�ا��ا�دون�من�طالبان�إ���إخالء�
املدن�والقرى�وال��وء�إ���ا��بال�والوديان�الستفزاز�ا���ش�وجره�
إ���خارج�املناطق�املكتظة�بالس�ان�تفاديا���سائر�مجانية����صفوف�

املدني�ن.

كما���أ�ا��ا�دون�إ���شن���مات�خاطفة����املدن�الك��ى�
–�تارة�تحذير�ة�وتارة�انتقامية�–��س��دف�املواقع�األمنية�والعسكر�ة�

للعدو،�����ل�من�ال�ور�و��شاور�ع���وجه�ا��صوص.

���الوقت�ذاته�ش�ت�طائرات�ا���ش�املرتد���مات�وغارات�
عشوائية�ع����عض�املناطق�ال����عتقدون�أن�املال�ب�ت�هللا�محسود�

متواجد�ف��ا�وكذلك�القيادات�األخرى�لطالبان.

عشرات�الغارات�راح���ي��ا�العشرات�من�القت���واملئات�من�
ا��ر������صفوف�الشعب�املسلم،�مما�رفع�درجة�العداء�والرغبة����



               

االنتقام�من��ذا�النظام�املرتد�وج�شه�العميل.

طالبان�تتقدم����الساحة��شن���مات�خاطفة�و�دأت�حرب�
عصابات�نا��ة�الست��اف�ا���ش�وتوسيع�مناطق�الصراع�ل�شت�ت�

قوات��ذا�ا���ش�الغ��.

مهده َّـ الصحوات مشروع إجهاض
محاولة�العدو�نقل�تجر�ة�ال��وات�العراقية�إ���بالد�األفغان�
ثم�إ���باكستان�من�أجل�محاولة�إيقاف�املد�ا���ادي�من�الداخل�

وذلك�قصد�تقليل�ا��سائر�ال�شر�ة�من�جنوده.

لكن�مجا�دي�طالبان�سارعوا�إ����سف��ذا�ا��طط�و�و�ال�
يزال����م�ده،�حيث�تمكنوا�من�تصفية�ا��ائن�زعيم�القبائل�ا��لية�
قاري�ز�ن�الدين��عد�إطالق�النار�عليه�ببلدة�ديرا�اسماعيل�خان�شمال�

غر�ي�باكستان.

و�عد�قاري�زعيم�للقبائل�ا��لية�الباكستانية�املوالية�ل���ومة�
��ار�ة�حركة�طالبان�باكستان�وزعيم�ا�ب�ت�هللا�محسود.

و�ان�ز�ن�الدين�دعا�قبل�بضعة�أيام�آل�محسود�إ���االنتفاضة�
والوقوف�إ���جانب�ا���ش�ضد�سلطة�بيعة�هللا�محسود.

الرافدين بالد
القوات�الصلي�ية�غارقة�ح���النخاع�وما�زالت�تبحث�عن�مخرج�
مشرف�ل�ا�من�بالد�الرافدين،�ولكن�أ�ى�ل�ا��ذا�و���متواجدة�ب�ن�

مطرقة�بأس�ا��ا�دين�وسندان�ك��يا��ا�وغطرس��ا�العمياء.

السيارات� أو� الناسفة� العبوات� سواء� ا���ادية� فالعمليات�
املف��ة�أو�األحزمة�الناسفة�أو�ال��مات�ع���القواعد�الثابتة�–�قد�
تصاعدت�خالل��ذا�الش�ر�ح���بات�العدو�ال��ستطيع�عد�أنفاسه�
�عن�جرحاه،�ونحن�بدورنا�ال�يمكن�أن��عد�أو��غطي�

ً
وال�قتاله�فضال

�ذه�العمليات�لك����ا�ونكتفي�باإلشارات،�ونحيل�القراء�الكرام�إ���
�عض�املواقع�لقراءة�تفاصيل�العمليات�ع���بيانات�الدولة�اإلسالمية�

أو�جماعة�أنصار�االسالم�وغ���ا�من�ا��ماعات�ا��ا�دة�ا��لصة�
والصادقة.

ال��وات�املرتدة�انقلب�عل��ا�أسياد�ا��عدما�أثقلته�بالنفقات�
غ���ا��دية�أل��ا�لم��ستطع�أن�تحد�من���مات�ا��ا�دين�وال�من�
ا�ساع�نفوذ�م�وا�غماس�م����ش���املناطق�والوصول�إ���األ�داف�

ال���ير�دو��ا.

واستمر�كذلك�قطف�رؤوس��ذه�ال��وات�العميلة�ع���أيدي�
كت�بة�االس�ش�ادي�ن����دولة�العراق�االسالمية،�حيث�سقط�العديد�
�اعتقال�الكث���من��وادر�ال��وات�ع��� م��م�خالل��ذا�الش�ر،�وتمَّ
أيدي�قوات�األمن�املرتدة،�رغبة����إضعاف��ذه�ال��وات�وإ�عاد�ا�

عن�مراكز�القرار،�ل�ي�ينفرد�ا��ناح�الراف����بالسلطة�املطلقة.

مراكز� ��� التفج��ية� العمليات� من� العديد� تنفيذ� وتم� كما�
التجسس�والردة�للرافضة�حيث�قطفت��ذه�التفج��ات�العشرات�

من�الروافض�القادم�ن�من�إيران�ا��وس.

وأكاذيب  العدو يقابله إشاعات َّـ إثخان
إ����شر�األ�اذيب� كما����عادة�الروافض�األنجاس،�ي��أون�
واالشاعات�التاف�ة�قصد�التغطية�ع���خسائر�م����امليدان،�فأشاعوا�
كذبة�صلعاء�و���اعتقال�أم���املؤمن�ن�أبو�عمر�البغدادي�حفظه�هللا،�
وتمادوا�����ذه�الكذبة�حيث��شروا�صورة�رجل��سبو�ا�إليه،�و�ذا�
عمل�غ���أرادوا�من�ورائه�دفع�أم���املؤمن�ن�أن�يظ�ر����تصو�ر�مر�ي�
لتكذيب��ذه�اإلشاعة،�ولكن�الذي�دوخ�األمر��ان�والعالم�الصلي���
أجمع�ال�يمكن�أن�تنط���عليه�أالعيب�الروافض�األغبياء،�ف�شر�األم���
فيه� يكذب� �

ً
صوتيا شر�طا� ا��ا�دين،� ��طة� املناسب� الوقت� ���

�ذه�اإلشاعة�الكب��ة�ل��دم�مخططات�األعداء�ع���رؤوس�م�و�توعد�
�ع���أرض�الرافدين.

ً
املسلم�ن�بالنصر�ال�امل�قر�با

وقد��ان��دف�األعداء�أن�يظ�ر�األم���أبو�عمر����شر�ط�مصور�
ب�ادعاءات�العدو،�لكنه�خّيب�ظ��م�وف�م�مراد�م�فاكتفى� ِ

ّ
ح���يكذ

د�فيه�أ�اذي��م�و�سف�مخططا��م�ع���رؤوس�م.
َّ
�شر�ط�صو�ي�فن

فنحن��علم�أن�األعداء��ستعملون��ل�الوسائل�املمكنة�وم��ا�ال��ر�
ل�ي�يحاولوا�الوصول�إ���أماكن�قادة�ا���اد.

لذلك�فع���اإلخوة�ا��ا�دين�أن�يجت�بوا�ال���يالت�املصورة�
�ل�ذه�الثغرة�ال���

ً
���اطر�محتملة�وسدا

ً
للقادة�قدر�اإلم�ان�تفاديا

يتم���العدو�أن�تبقى�مفتوحة،�وال�ي�ب���أن�ن�����ما�حصل�ألم���
االس�ش�ادي�ن�أبو�مصعب�الزرقاوي�رحمه�هللا.

الصومال
يقطف�ا� ل�ي� الصومال� أرض� ع��� تظ�ر� ا���اد� ثمار� بدأت�
موا�ف��ا�الدماء�واألشالء�

ّ
املوحدون��عد�ج�ود�وت��يات�جسام�قد

�ملا�آلت�إليه�األوضاع����اآلونة�األخ��ة،�و���أوضاع��شرح�صدور�
ً
ثمنا

�ومرتدين�
ً
�و�غيظ�قلوب�أعداء�هللا�كفارا

ً
املؤمن�ن�مجا�دين�وأنصارا

ومنافق�ن.

لقد�وفق�هللا�حركة�الشباب�ا��ا�دين�إ���تصعيد�وت��ة�ا���اد�
والثبات�عل��ا�بالرغم�من�ك��ة�املثبطات�وقوة�الضغوطات�واالغراءات،�



              

فنصر�م�هللا�ع���أنفس�م�وأ�وا��م�ثم�ع���أعدا��م�ع���األرض.

فمنذ�ما�يقارب�الس�ت�ن�والنصف،�استطاعت�حركة�الشباب�
أن�ت�سط�نفوذ�ا�ع���أغلب�مدن�وقرى�الصومال،�و�انت�تطبق�
شر�عة�االسالم�����ل�قر�ة�أو�مدينة�تحرر�ا�وتضع�عل��ا�خ��ة�أبنا��ا�
�ل�م�لتط����

ً
ا��لص�ن�ل�سي���ا�لت�ون�قاعدة�للدولة�املرتقبة�وعونا

أرض�الصومال�من�الكفار�واملنافق�ن.

”ال�شيخ�وال�شر�ف"،�األراجوز�الذي�نصبه�الصلي�يون�ع���رأس�
ح�ومة�عميلة�مرتدة�عاد�من�أرض�جيبو�ي�ع���دبابات�أمر�كية�ل�ي�
���ذا�املنصب�الو��،�

ً
�ع���الصومال،�ولكنه�لم���نأ�كث��ا

ً
ي�ون�حاكما

ول��زب� الشباب� ��ركة� املباركة� ا���اد� موجات� اجتاحته� حيث�
حركة� ب�ن� تحالف� إ�شاء� رأينا� حيث� الثانية،� املرتبة� ��� االسالمي�

الشباب�وا��زب�االسالمي�بقيادة�زعيمه�ا��ديد�طا�ر�عو�س.

صارت�أرض�الصومال�شبه�محررة�من�قبل�ا��ا�دين،�و�اتت�
ا���ومة�العميلة�محاصرة�أو�مطاردة��عدما�كثف�ا��ا�دون�من�
عمليا��م�ضد�رموز��ذه�ا���ومة�وج�ش�ا�ا��ائن،�فسمعنا���روب�
املئات�من�النواب�املنافق�ن�واملرتدين�إ���الدول�ا��اورة�و�ات�من�بقي�

م��م����حصو��م�و��ور�م،�ولكن�إ���م��؟�

�من�أك���وأقوى�ال��مات�ال���قام���ا�الشباب����عملية�نوعية�
راح���ي��ا�قائد�الفرقة�الرا�عة�للقوات�اإلثيو�ية�املتمركزة����منطقة�

اإلسالمية� للمحاكم� األم��� املسؤول� إ��� إضافة� ا��دودية, ف��ف���
ا�السف���الصوما���السابق�

ً
ومن�ب�ن�القت���أيض الشيخ�أحمد�إن��. 

لدى�إثيو�يا�عبد�الكر�م�فارح.

املسؤول�ن� خروج� عقب� املدينة� �
ّ

�ز الذي� االنفجار� وقع� وقد�
وقد�أص�ب�مدخل�الفندق�بأضرار�كب��ة�جراء� من�الفندق�مباشرة,

االنفجار.

�عد��ذا�االنفجار�سارع�"ال�شر�ف"�إ���طلب�النجدة�من�الدول�

الك��ى�ودول�ا��وار�ل�ي�يقدموا�مساعدات�عسكر�ة�من�أجل�محار�ة�

االر�ابي�ن�حسب�زعمه،�ولكنه������أن�ال�م��أ�من�غضب�هللا�إال�إليه،�

ولن�ينفعه�مدد�الكفار�كما�لن�تنفعه�غطرسته�وإصراره�ع���الردة�

وا��يانة�من�غضب�هللا�وعقابه.

بالرغم�من�املساعدات�العسكر�ة�األمر�كية����ومة�ال�شر�ف،�

����وجه�املد�ا���ادي�
ً

فإن��ذه�ا���ومة�لن��ستطيع�الصمود�طو�ال

ا��ارف�الذي�تقوده�حركة�الشباب�بالتحالف�مع�ا��زب�االسالمي.

اإلسالمي اِّـغرب بالد
ع��� ا��زائر� و��� اإلسالمي� املغرب� ��� ا���اد� مس��ة� أن� يبدو�

وجه�ا��صوص��س���من�حسن�إ���أحسن،�و�دأت�شوكة�ا��ا�دين�

تتقوى�وتظ�ر�ثمرات�ت��يا��م�وعمل�م�الطو�ل�واملض���منذ�ما�يز�د�

عن�عشر�سن�ن.

لقد�تمكن�اإلخوة����تنظيم�القاعدة����بالد�املغرب�اإلسالمي�أن�

يفرضوا�أنفس�م�ع���الساحة�األمنية����جل�مناطق�البالد�بل�تجاوزوا�

ذلك�ف��لوا�تواجد�م����مور�تانيا�حيث�تمكنوا����األيام�األخ��ة�

من�تصفية�أمر��ي�م��م�بالت�ش���والتجسس�ع���املسلم�ن،�و��راء�

النيجر�وحدود�ما���واملناطق�ال��راو�ة�ا��اورة�حيث�تمكنوا�من�

أسر�العديد�من�ا��واس�س�الصلي�ي�ن�تحت�غطاء�السياحة.

ففي��ذه�املناطق�تمكنوا�من�إ�شاء�قواعد�را��ة�أو�متحركة�

وتواجد�متواصل،�يصولون�و�جولون�كما�يحلو�ل�م،�وت�اد�ت�ون�ل�م�

السيطرة�املطلقة�ع���الطرق�واملمرات�الرئ�سية�واالس��اتيجية�ال���

تر�ط�بلدان�املنطقة��عض�ا�ببعض.

أما����بالد�ا��زائر�فإن�اإلخوة�قد�انتقلوا�إ���مرحلة�ال��وم�

حيث� مرصد،� �ل� له� و�قعدون� الرئ�سية� معاقله� ��� العدو� وطلب�

كثف�اإلخوة�ا��ا�دون�من�عمليا��م�وكمائ��م�ا��كمة�ع���جنود�

الطاغوت�من�ج�ش�ودرك�وحرس�أم���ورجال�مخابرات،�فال�ي�اد�يمر�

يوم�من�أيام�هللا�دون�أن��سمع�فيه�عن�كم�ن�أو���وم�أو�غزوة�ع���

جنود�الردة�وأعوا��م.

�ان�أ�م�ا�غزوة�سيوان�وغزوة�املنصورة�األخ��ت�ن�حيث�تمكن�

ع��� واالس�يالء� الردة� جنود� من� العشرات� تصفية� من� ا��ا�دون�

عتاد�م�وسالح�م،�ولكن�ا��انب�األ�م�����ات�ن�الغزوت�ن��و��ذه�

النقلة�النوعية����مس��ة�ا���اد�حيث�صار�العدو��و�املطارد�وا��اصر�

ر�املعركة� من�قبل�ا��ا�دين،�وأصبح�تنظيم�القاعدة��و�الذي�ُيسّيِ

مخابرات� قوة� إ��� باالضافة� �ذا� ا��رب،� وم�ان� توقيت� و�حدد�

أم��ا،� واخ��اق� الطاغوت� مؤسسات� ��� توغل�م� ومدى� ا��ا�دين�

حيث�باتوا��علمون�تحر�ات�ا��نود�وا����ين�و�علمون�مخططا��م�

ل�ي�يتفادو�ا�و�قلبوا���ر�م�عل��م�و�جعل�هللا�كيد��ؤالء�األعداء�

���نحور�م.



               

جزيرة العرب
اإلخوة����قاعدة�ا���اد����جز�رة�العرب��س��ون�بخطى�واثقة�
���س�يل�ترسيخ�تواجد�م�ع���أرض�اليمن�ال���تحولت�إ���أفغا�ستان�
�صفوف�م�وتنظيم� لّمِ ا��ز�رة�العر�ية،�ل�ي�يتمكن�ا��ا�دون�من�
أرض� من� يجعلوا� ل�ي� مناسبة� ظروف� ��� ا��يد� واإلعداد� أمور�م�
�نحو�تحر�ر�جز�رة�العرب�من�

ً
اليمن،�يمن�ا��كمة�واإليمان،�منطلقا

�ل��الفة�القادمة�بحول�هللا.
ً
�ل�براثن�الشرك�والردة،�وجعل�ا�مركزا

اليمن َّـ القاعدة تنامي من يحذرون الصليبيون
فا��ق�ما�ش�دت�أو�حذرت�منه�األعداء،�حيث�صرح�ما��س���
لدول� ي�ب��� أنه� األورو�ي� باالتحاد� اإلر�اب� م�افحة� ج�ود� بم�سق�
ا��ليج�مساعدة�باكستان�واليمن����مواج�ة�تزايد�عنف�امل�شددين�

ح���ال�ي�شروا�من���م.

كما�صرح�ح�ام�آل�سعود�أن�السعودية�تخ����من�أن��سمح�
عدم�االستقرار����اليمن�بأن�تتحول�ا���قاعدة�الحياء�حملة�ش��ا�
تنظيم�القاعدة�من�عام�٢٠٠٣�ا���٢٠٠٦�لإلطاحة�بأسرة�آل�سعود�

ا��اكمة�املتحالفة�مع�الواليات�املتحدة..

رموز النظام بتصفية جزيرة العرب يهدد َّـ القاعدة وتنظيم
ضد� ا��سدية� التصفية� عمليات� باست�ناف� �ددوا� حيث� �
وقال�القائد�أبو�سفيان�األزدي���� مسؤول�ن�ح�ومي�ن�وضباط�أمني�ن,
شر�ط�مصور�"�نصر�من�هللا�وفتح�قر�ب"�أنه�يتع�د�باست�ناف�عمليات�
التصفية�ضد�"��ل�من�تلطخت�يده�بدماء�ا��ا�دين،�أو��عاون�مع�

الكفر�العاملي�وأذنابه�من�ح�ام�املنطقة�ضد�ا��ا�دين".

من�ج�ة�أخرى�صرح�الشيخ�"أبو�بص��"�ناصر�الوح�����زعيم�
"تنظيم�القاعدة����جز�رة�العرب"�بأن�التنظيم�"يدعم�ا��راك�ا��نو�ي�
املؤ�د�لالنفصال�واملنا�ض�لنظام�الرئ�س�اليم���ع���عبد�هللا�صا��،�

."" وقال����الشر�ط�األخ��"�املعنون�"�إ���أ�لنا����ا��نوب":

”إن�ما�يحدث��������والضالع�واب�ن�وحضرموت, ال�يقره�عقل�
و�حتم�علينا�املناصرة�والتأييد.". وال�يرضاه�ا�سان,

فال�يمارس� وأكد�"أن�ما�تطالبون�به��و�حقكم, كفله�لكم�دينكم,
وأضاف�"إننا� الظلم�والق�ر�واالس�بداد". باسم�ا��فاظ�ع���الوحدة,
���"القاعدة"�نؤ�د�ما�تقومون�به�من�رفض�الظلم�عليكم�وع���غ��كم�

ومنا�ضة�النظام�والدفاع�عن�أنفسكم.

وثنًا ُيعبد الوحدة ليست
أن� إ��� الوح����� وأشار�

"الوحدة�من�صنع�الشعب��افة,

ا�ع�����ص"،�ع��� ول�ست�حكرً

حد�قوله.

ا��نو�ي�ن� أن� إ��� ولفت�

ا�
ً

مؤكد املنا��, جميع� جر�وا�

ع���أن�ال�عدل�وحر�ة�إال����ظل�

اإلسالم, وأن�العودة�إ���قانون�هللا�

�و�ا��رج�ملا�نحن�فيه،�داعًيا�إ���

رفض�األحزاب�����ل�أش�ال�ا.

القوقاز بالد
القوقاز� إمارة� من� األخبار�
إ��� وتدعو� م�شرة� االسالمية�
ا��ا�دين� أن� ذلك� التفاؤل،�
استطاعوا�–�بفضل�هللا�ثم�بفضل�
س�يل� ��� وت��يا��م� تنظيم�م�
هللا�–�أن�ير��وا�دعائم�إمار��م�
وأنجوشيا� الش�شان� من� �ل� ���
وداغستان�و�قية�الواليات�التا�عة�

لإلمارة.

األ�شطة� ��� �ذا� يتجسد�
يقومون� ال��� ا��تلفة� ا���ادية�

��ا����ر�وع��ذه�األرا����سالفة�الذكر،�و�م�قد�انتقلوا�إ���مرحلة�
طلب�العدو����عقر�داره،�مما�جعل�األعداء��ع�شون����قلق�متواصل�

وحالة�ال�أمن�مستمرة.

إليكم��ذه�الباقة�من�العمليات�املوفقة:

ب�ن� نخش�شو(إشك��يا)� والية� ��� روسية� قافلة� ع��� ��وم� -
طر�ق�ارغون�ودارا.

قالت�مصادر�االحتالل�أنه�من�خالل�القتال����منطقة�قر�ة� -
دوتا�تم�قتل�٤�مرتدين،�وأعضاء�من�ميل�شيات�وعصابات��اف��وف. 

شاملكاال َّـ الخائن مفتي نائب مقتل داغستان: والية من
مف��� نائب� العميل� قتل� ماخا�ش�اال)� (السابق� شامل�اال� ���

داغستان�أحمد�تقاف،�حسبما�ذكرت�مصادر�محلية.

وقد�تمكن�ا��ا�دون�من�إطالق�الرصاص�ع���مسدس�فأصاب�
ال��ية����الرأس�وقد�ا���ب�ا��ا�دون�من�املوقع��سالم

ذكرت�و�التا�"ان��فاكس"�و"ر�ا�نوفوس��"�الروس�تان�نقال�عن� -
مصادر�طبية�ان�وز�ر�الداخلية����داغستان،�ا��م�ور�ة�املضطر�ة�

امنيا����القوقاز�الرو����وا��اورة�للش�شان،�قتل����اعتداء.



              

(فلسطني) الشام بالد
�متعددة،��ناك�

ً
�وأوج�ا

ً
ما�زال�الصراع����فلسط�ن�يأخذ�أ�عادا

الصراع�الداخ���ب�ن�التوجه�العلما�ي�ا��ائن�الذي�تمثله�حركة�فتح�

باألساس�بقيادة�ال��ا�ي�عباس�وز�ان�ته�ا��رم�ن�من�ج�ة�و��ن�حركة�

حماس�ال���تمثل�ما�يمكن��سميته�باإلسالم�الديموقراطي�املمسوخ.

والصراع�ب�ن�الفرقت�ن��و�صراع�ع���السلطة�من�أجل�تحقيق�

مصا���ذاتية�وحز�ية�بحتة�ال�غ��.

الصراع�الثا�ي��و�ب�ن�حركة�حماس�والسلطة�الص�يونية�و�و�

صراع�ع���األرض�وع���النفوذ،�فال��ود�يحاولون�تقز�م�سلطة�و�يبة�

�ل�م�كحركة�فتح،�ب�نما�حماس��س���إ���
ً

�س�ال
ً
حماس�ل�ي�ت�ون�تبعا

الظ�ور�بمظ�ر�املستقل�ا��افظ�ع���مصا���الشعب�الفلسطي��،وال�

يمكن�أن�ن�����أحداث�غزة�األخ��ة�ال���بي�ت��ذا�التوجه�األعوج����

سياسة�حماس،�حيث��ان�ال�دف��و�ا��فاظ�ع���السلطة�وع���

رموز�ا�ولو�أدى�ذلك�إ���الت��ية�ب�ل�الشعب����غزة.

الصراع�الثالث��و����الب�ت�

اإلســــــالمــــــي�الـــــداخـــــ�ـــــ��و�ــــخــــاصــــة��ــ��

قطاع�غــزة،�حيث�ظ�رت�جماعات�

الـــتـــوحـــيـــد�وا�ــــ�ــــ�ــــاد�بـــقـــوة�وتـــحـــاول�

�ـــــســـــط�نـــــفـــــوذ�ـــــا�ومــــنــــا�ــــ�ــــ�ــــا�عـــ�ـــ��

األرض،�مثل�ج�ش�اإلسالم�وج�ش�

األمــة�باإلضافة�إ�ــ��جند�أنصار�هللا�

وغ���ا�من�ا��ماعات�ال���لم��علن�

عـــن�نــفــســ�ــا��ــعــد�وال�تــــزال��ــعــمــل����

ا��فاء.

�ــــذا�الـــتـــوجـــه�ا�ـــ�ـــديـــد�يقلق�

حـــــمـــــاس�أكـــــ�ـــــ��مــــمــــا�يـــقـــلـــق�الـــكـــيـــان�

الص�يو�ي،�وقد�أخذ�الصراع�بي��ما�

�وصل�إ���حد�االقتتال�
ً
من���جديا

وسقوط�قت������كال�الطرف�ن.

فحماس�ال�تــر�ــد�أن�يتواجد�

الــــــتــــــوجــــــه�الــــســــلــــفــــي�ا�ــــــ�ــــــ�ــــــادي��ـــ��

فــلــســطــ�ــن�و�ــخــاصــة��ـــ��غــــزة�لــ�ــي�ال�

يــــزاحــــمــــ�ــــا�و�ــــ�ــــ�ــــب�الــــ�ــــســــاط�مــن�

تحت�أرجل�ا.

�عملية� �ذا� تقر�رنا� نختم�

جند� جماعة� نفذ��ا� ال��� البالغ�

.
ً
أنصار�هللا�قبل�أسبوع�ن�تقر�با

م��م�ما� هللا� تقبل� �،
ً
حقا أسطور�ة� العملية� �ذه� �عت��� حيث�

الذين� قدموا�وتقبل�هللا�الش�داء�الثالثة�-نحس��م�كذلك�وال�نزك��م-

ارتقوا�إ���العلياء�خالل��ذه�العملية.

���يوم�٨�يونيو�املا����اخ��قت�مجموعة�من�ا��ا�دين�جميع�

خطوط�العدو�ال��ودي�ا���أن�وصلوا�ا���أقوى�املناطق�تحص�نا�وحماية�

ع���طول�الشر�ط�ا��دودي�املالصق�لقطاع�غزة،�واش�ب�وا�مع�جنود�

،�استطاعوا�أن�يدمروا�
ً
�تقر�با

ً
�لوجه�وع���مسافة�٣٠�م��ا

ً
العدو�وج�ا

�من�نوع��مر�بمن�فيه�بال�امل.
ً
�عسكر�ا

ً
جيبا

و�عد�اال���اب�املوفق�وع����عد�١٣٠٠�م���من�ا��ط�الفاصل�

ا��لية� املدفعية،� بصوار�خ� ا��ا�دين� بقصف� ا��بان� العدو� قام�

امل�ونة�من�ثالثة�مجا�دين�سقطوا�نحس��م�ش�داء�وال�نزك��م�ع���

.هللا
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����معسكر�
ً
أول�لقاء����به��ان�ع���ثرى�قند�ار�ا��ب�بة�وتحديدا

طو�ل� �ابل،� خط� من� �
ً
قادما و�ان� هللا� رحمه� الب�ش��ي� عبيدة� أ�ي�

الشعر،�أسمر�ال�شرة،�رث�الثياب،�إذا�رأيته�فكأنك�تنظر�إ���أسد�
�بالفعل�رحمه�هللا..

ً
و�ان��ز�را

�ذو�طرفة���يبة،�وإذا�ت�لم�يزداد�
ً
�ان�قليل�الكالم،�مب�سما

إ��ابك�به،�و�ان��سرد�لنا�القصص�ال���مرت�عليه����املعارك�مع�
الطلبة�و�سلينا�بذكر�ا�رحمه�هللا..

ا��ز�رة� ��� ا��ا�دين� اإلخوة� أخبار� ت�بع� ع��� �
ً
حر�صا �ان�

العر�ية،�و�ان�يدعو�الشباب�لك��ة�تحصيل�الدورات�العسكر�ة،�وقد�
�بدورات�العمل����املدن�وأتقن�خالل�وجوده����أفغا�ستان�

ً
�ان�م�تما

دورة�أو�علم�تص�يع�املتفجرات�ودورات�التنفيذ�وغ���ا..

�
ً
�عد�ذلك�التقيت�به����املضافة�العامة����قند�ار�و�ان�عائدا

�ل�ستعود� �للسفر،�فسألته:
ّ

من�دورة�قناصة�و�ان�يظ�ر�عليه�أنه�ُيعد
ال،�لكن�من�ك��ة�حديثه�عن�وجوب�تزكية�العلم� إ���ا��ز�رة؟�فقال:
بالعمل�وكيف�أن�األمر��ان��سرحون�و�مرحون�ع���أرض�محمد�ص���
�أنه�يرتب�للعمل����ا��ز�رة،�ولقد�صدقت�

ُ
هللا�عليه�وسلم؛�عرفت

ظنو�ي�فلقد�اختفى�ال�ز�ر�من�أفغا�ستان��عد�ذلك�بف��ة�وج��ة...!!

����أفغا�ستان�ح���وقع�الزلزال����دار�طاغوت�العصر�
ُ

لب�ت
قو��ا،� ومراكز� برج��ا� هللا� جنود� ودك�
الصلي�ية� ا��ملة� ذلك� �عد� وانطلقت�
ا��ديدة�ع���أفغا�ستان،�و�عد�مجي�نا�إ���
شا����وت�و���أحد�األيام�و��نما�أنا�أس������
الوادي�مع�أحد�اإلخوة�وإذا�بال�ز�ر�أمامي!!�
�

ً
متأملا و�ان� عليه،� �

ُ
وسلمت إليه� �

ُ
فأقبلت

فقلت� قند�ار،� من� اال���اب� ألمر� �
ً
جدا

فأخ���ي� املدة؟� �ذه� �ل� اختفيت� أين� له:
أنه�عاد�ل��ز�رة�و�دأ�يرتب�للعمل�ف��ا�لكن�
أفغا�ستان� ع��� الصلي�ية� ا��ملة� اندالع�
وعن� املسلم�ن� أعراض� عن� للذود� أرجعه�
إ��� الدخول� ��� عا�ى� وقد� اإلسالم،� دولة�
أفغا�ستان�����ذه�املرة�حيث�نفذت�نقوده�
ض�لألسر�من�الروافض����إيران�وفداه� و�عرّ
�اإلخوة� أحد�اإلخوة�بمبلغ�من�املال،�وقد�ُسرَّ
�بمقدم�ال�ز�ر،�ح���إن�

ً
���أفغا�ستان�كث��ا

القائد�حمزة�الز����- و�و�أحد�أ��ع�قيادات�
ولكنه� �،

ً
مر�ضا �ان� - هللا� رحمه� القاعدة�

عندما�علم�بمقدم�ال�ز�ر�املد�ي�ذ�ب�لز�ارته،�وعرض�عليه�االنضمام�
��موعته�فوافق�ال�ز�ر..

الشمال� ��� ا��ا�دين� أن� اإلخوة� إ��� ا����� جاء� وعندما�
ومع�م� يحتاجون�لدعم؛�تحركت�مجموعة�حمزة�الز����رحمه�هللا�-
ولك��ا�عادت��عد�انقطاع�الطر�ق�املؤدي�إ����ابل،� ف�د�الصاعدي�-
فأرسل�حي��ا�ال�ز�ر�رسالة�من�سطر�ن�إ���الشيخ�أ�ي�عبد�هللا�يطلب�
ف��ا�منه�السماح�له�با��روج�للعمل����ا��ارج،�فوافق�الشيح�حفظه�
هللا،�وطلب�الشيخ�من�خالد�شيخ�ترت�ب�أمر�خروج�ال�ز�ر�وإخوانه�
لضرب�القواعد�ا��لفية�لألمر��ان����جز�رة�العرب،�ولكن��شاء�هللا�
أن��سقط�قند�ار�قبل�خروج�ف�د،�فاضطر�إ���تأجيل�ا��روج�واالنحياز�

�به�كما�تقدم..
ُ

�التقيت
ُ

مع�اإلخوة�إ���شا����وت�حيث

ك�خاليا�العمليات� و�ان�رحمه�هللا�يرتب�مع�اإلخوة�مسألة�تحرّ
ا��ارجية����أسرع�وقت�ممكن،�واف��قنا��عد�ا�فلم�أره�ملدة�طو�لة�

نزلت�ف��ا�إ���ا��ز�رة�للعمل..

و���أحد�األيام�وّج���أحد�اإلخوة�إ���مقابلة�رجل����أحد�األماكن�
�إ���امل�ان�ا��دد�

ُ
العامة�ل��ت�ب��عض�األمور�املتعلقة�بالعمل،�فذ�بت

برؤ�ته� وفرحت� �
ً
كث��ا �

ُ
سررت ي��ك،� و�و� إ��� ينظر� بال�ز�ر� فإذا�

�معه�
ُ

�تلك�الليلة،�وقد�أمض�ت
ً
واصطحب���إ���أحد�األماكن�و��نا�سو�ا

داء
شه  �á«bó€a áËœ

اجلهاد صوت



               

�
ّ

�جميلة�ونحن�نتذاكر�حال�إخوتنا����هللا����أفغا�ستان�وماذا�حل
ً
أوقاتا

�و�توعد�األمر��ان�وأعوا��م�املرتدين�بالذبح،�و�ان�
ً
��م،�و�ان�غاضبا

ذا�صوٍت�حز�ٍن�وجميل����تالوة�القرآن�وال�ي��ك�قيام�الليل،�و�ان�كث���
الدعاء�لألسرى�رحمه�هللا�وغفر�له�وتقبله����الش�داء..

�به�
ُ

�أقتل
ً
�نوو�ا

ً
الل�م�ارزق���سالحا " �يدعو�و�قول:

ً
ه�مرة

ُ
سمعت

�تدعو�هللا�أن�يرزقك�
َ

أنت ال�افر�ن�"،�وعندما�أصبح�الصباح�قلت�له:
�عم،�أنا�أطلُب�هللا،� ؟!�فقال����ثقة�املؤمن�با��عز�وجل:

ً
�نوو�ا

ً
سالحا

الل�م�ارزق��� " �يدعو�و�قول:
ً

ه�مرة
ُ
وهللا�ع����ل����ء�قدير،�وسمعت

�
ً
��عدي،�تتقبل���فيه�ش�يدا

ٌ
�قب���وال�يأ�ي�به�أحد

ٌ
�لم�يأت�به�أحد

ً
عمال

و�فرح�أ�ل�ا��نة�فيه�بمقدمي�"،�و�ان�رحمه�هللا�يجلس�من��عد�صالة�
�يقرأ�القرآن�و�ان�يحفظ�من�كتاب�

ً
الفجر�إ���الساعة�العاشرة�صباحا

�فلله�دره�ما�أع����مته..
ً
�كب��ا

ً
هللا�جزءا

ت�وصية�العمري�رحمه�هللا����قناة�ا��ز�رة�كنا�
َ

ض وعندما�ُعرِ
�ل�رأيت�أبا�العباس� ،�فرأيت�عي�يه�تدمعان،�فقلت�له:

ً
�شا�د�ا�سو�ا

�معه�ش�ر�ن��امل�ن����غرفة�
ُ

لقد�مكثت " ���أفغا�ستان؟�فقال���:
�،

ً
���دورة�التنفيذ،�فلقد�كنا�سو�ا  " أين؟�فقال: واحدة�"،�فقلت�له:

�أعلُم�أنه�يحفظ�القرآن�فلقد��ان�يص���بنا،�ولك���لم�أكن�أعلم�
ُ

وكنت
ى�علمه��عمله�

ّ
أنه�ع����ذا�القدر�العظيم�من�العلم�الشر��،�وقد�زك

أسأل�هللا�أن�يجمع���به����جنته�"..

تص�يع�املتفجرات� �ما�يحدث���عن�التص�يع�-
ً
�ان�رحمه�هللا�كث��ا

�ما��ان�يتحدث�بوفاٍء�
ً
وعن�قدرته�ع���اإلثخان�بأعداء�هللا،�وكث��ا -

ولك��م� الطر�ق� ع��� صاَحَب�م� الذين� الشباب� �عض� عن� ��يب�
،�و�ان�

ً
البتار�الشر���وصارم�الطايفي�رحم�م�هللا�جميعا سبقوه،�مثل:

�أن�يطبخ�إلخوانه،�ومن�أك���األشياء�
ً
يحب�مداعبة�األطفال�و�حب�كث��ا

ال���امتاز���ا�رحمه�هللا؛�كرمه�الذي��عرفه�القر�ب�والبعيد،�فقد�ُعرف�
ب�ن�الشباب�بأن�ما����جيبه�ل�س�له..

�للعمل����منطقٍة�أخرى�
ُ

وحينما�حانت�ساعة�الفراق�وذ�بت
�خ���انفجار�ف�و�أنا!!��ع���

َ
إذا�سمعت ���ا��ز�رة�ودعته�و�و�يقول���:

فلقد�اس�ش�د�رحمه�هللا� عملية�اس�ش�ادية،�وجاء�ي�ا������عد�ذلك:
ر�هللا�أن�

ّ
�لإلخوة�وقد

ً
�كب��ة�جدا

ً
ع�رحمه�هللا�كمية

ّ
ع،�فقد�صن

ّ
و�و�يصن

يحدث�خطأ�وتنفجر��عض�املواد�املتفجرة����وج�ه،�و�ان�ذلك�تأو�ل�
أنه�يفتح� و�و����أفغا�ستان�- رؤ�اه�من�قبل،�فلقد�رأى�رحمه�هللا�-
،�ف�ان�تفس���ا�

ً
����وج�ه،�ولكنه�لم�يجد�ل�ا�تفس��ا �و�نفجرُ

ً
م��فا

�،-�
ً
نحسبه�وهللا�حس�به�وال�نز�ي�ع���هللا�أحدا ش�ادته�رحمه�هللا�-

قبل�أن��علم� وقد�رأت�فيه�والدته�حفظ�ا�هللا�وشفا�ا�أنه����ا��نة�-
إنه�ش�يد.. وقالت: بمقتله�-

رحمك�هللا�يا��ز�ر�املدينة،�وجمعنا�بك����الفردوس�األع���من�
ا��نان�إنه�ع���ذلك�قدير�و�اإلجابة�جدير،�وص���هللا�وسلم�ع���نب�نا�

..محمد�وع���آله�و��به�أجمع�ن



              

ل
وكّ

 وت
ها

قل
اع

"ب�ن�ال��ور�وا���ن�شعرة"،�فيمكننا�أن�نقول� ق�قول�م:
َ

إذا�َصد -
األول� ش�يه��ذا�بموضوع�األمنيات؛�فالوسط�ب�ن�اإلفراط�والتفر�ط:
�لإلجراءات�األمنية،�والثا�ي�ال�يبا�����ا�م�ما��ان،�كما�

ً
ي�اد�ي�ون�عبدا

لو��انت�من�املكرو�ات�أو�من�خوارم�املروءة.
َمرنا�باتخاذ�

َ
�رّب�األسباب�أ

ّ
فاملسلم�املل��م�يأخذ�باألسباب�ألن -

األسباب،�وَ�ش�د�ل�ذا�س��ة�األن�ياء،�ولعل�من�أقر��ا�ال��رة�النبو�ة،�
����عظامه�يأخذ���ا�وقلبه�معلق�برب�األسباب�

ُ
ولكن�الذي�امتأل�اإليمان

ال�باألسباب،�يأخذ���ا�ع���أتم�وجه�ولسان�حاله: "ما�ظنك�باثن�ن�هللا�
ثال��ما"،�يأخذ���ا�و�و�موقن�أن�(ما�

ك).
َ
ِطئ

ْ
أصابك�لم�يكن�لُيخ

باألسباب� األخذ� �ع��� وال� -
املصائب� فمن� النجاة،� حتمية�
�َ����ا��عض�م�االت�ال�ع���

ُ
ال���ابت

مما� األمر� ي�ون� فقد� األمنيات،�
م"� ْبرَ

ُ
امل "القضاء� العلماء: �سميه�

نا�
َ

ذ
ْ

خ
َ
�أ الذي�ال�بد�أن�يتحقق،�لكنَّ

من� ��ا� أَمرنا� ر�نا� ألن� باألسباب�
ت��تب� أن� الغالب� وألن� ناحية،�
ما� فإذا� األسباب،� ع��� بات� املسبَّ
األمنية� التداب��� اتخاذ� األخ� م�

َ
ْحك

َ
أ

السالفة�فلن�ي�ون�إمساكه�باألمر�
الس�ل�إن�شاء�هللا،�و�ناك�عدة�
أمثلة�َيْحُسن�ذكر�ا�للع��ة�ل�ي�ال�
برّب� إنما� باألسباب� القلب� يتعلق�

األسباب:
ة�

ّ
ة�ج�ات�مخابراتية����عد

ّ
o�أحد�اإلخوة�من�املطلو��ن�من�عد

ة�و��ا��مد،� دول�اعتاد�أن�يتجّول�بجواز�مزّور�وهللا�ي�سر�����ل�مرّ
ر،� وَّ

َ
ه�ُمز

ّ
�فأوقفوه�ع���ا��دود�وا��موه�بأن

ً
�نظاميا

ً
ة�أخذ�جوازا �مرّ

َ
وذات

�
ً
ه�ملـــَّا��ان�جوازه�نظاميا

ّ
وفحصوه�ثم�أرجعوا�األخ�من�ا��دود!!!�وكأن

لم�تكن�فيه�حالة�التذلل���ال���ت�ون�عادة�مع�اصطحاب�ا��واز�
�هللا�أراد�أن�ي�ّب�ه�إ����ذه�اللفتة،�

ّ
م"،�فكأن ِ

ّ
م�َسل ِ

ّ
"يا�رب�َسل املزّور:

والعلم�عند�هللا.
o�ومثل�ا�أحد�اإلخوة�عند�عبوره�من�ا��اجز�األم���للدولة�األو���
-و���األخطر- نّجاه�هللا،�و�ان�يقرأ�و�دعو�هللا،�فلما�وصل�إ���حاجز�
�ا�حسب�املعتاد��سيط�إذا�ما�وافقت�حدود� الدولة�الثانية�–وأمرُ
�

َ
ف

َ
ط

َ
�ل

ْ
وإذ�با��ابرات�تك�شف�أمر�ال��و�ر�و��ّم�بإيقافه�لوال�أن األو��-

ر!!!�وكأ��ا��عليم� وَّ
َ

هللا�حيث�صار�األخ�ي��ك�حينما�ا��موه�بأنه�ُمز
من�هللا�أن�ي�ون�تذللنا�له��عا���قبل�وأثناء�و�عد�ا��دود��و��و،�
�باألسباب�إنما�برّب�

ً
وكأنه��عليم�لنا�منه��عا���أن�ال�ي�ون�قلبنا�معلقا

األسباب.
o�أحد�اإلخوة��س�ب�ا��طورة�األمنية�غادر�بلده�إ���م�ان�آخر�

�له�ولغ��ه�
ً
،�وأحضر�معه��ل�املمنوعات�تقر�با

ً
واع��ل�الناس�جميعا

�البيوت� �امل�ان�الذي��و�فيه�آمن�أو��و�أك��ُ
ّ

من�اإلخوة�ع���اعتبار�أن
ت�معه�ذات�يوم�قصة�غر�بة�للغاية�خالص��ا�أن�ا��ابرات�

َ
ث

َ
،�فحد

ً
أمنا

�فيه،�ودخلته�وف�شت�الغرفة�
ً
وصلت�إ���امل�ان�الذي��ان�مستأجرا

-،�ومع�أن�الغرفة�
ً
�وارتفاعا

ً
�وعرضا

ً
طوال -وأ�عاد�ا����حدود�م��ين:

�انت�مألى�باملمنوعات�من�أوراق�وأقراص�ل��ر�ة�وأشرطة�سمعية�
وج�از�كمبيوتر�مكتظ�باملمنوعات،�ومع��ل��ذا�أع���هللا�أبصار�م�
��و�و�ل�من�ح�ى�ل�م�

ً
وانصرفوا�خزايا�غ���فا���ن،�واألخ�جلس�مد�وشا

�ا��ابرات�
ّ

القصة،�و�ان�الس�ب�أن
من� مجموعة� عن� تبحث� �انت�
�م��انوا�قر�ب�ن�

ّ
ر�هللا�أن

َّ
اإلخوة�قد

�
ّ

من�منطقة�األخ،�ولكن�ال��يب�أن
مواصفات� مع�ا� �انت� ا��ابرات�
للب�ت�الذي�يبحثون�عنه،�و�انت�
�ذه�املواصفات�ال�تنطبق�����ل�
باب�ن� ع��� إال� (الكب��ة)� املنطقة�
و�اب� ع��م� املبحوث� باب� فقط�
[����ذا�ع��ة�كب��ة�يكفي� �ذا�األخ.
أن�نتأمل�القصة�الستخالص�ا�فال�

حاجة�لذكر�ا].
o�ومرة��ان�أخ����بلد�أور�ي�
ما� فإذا� وثيقة� بال� دولة� ��� ل�

َّ
ق

َ
ن

َ
َيت

له� لصارت� الشرطة� أحد� أوقفه�
�و�طلب�

ً
مش�لة،�و�ان�األخ�متوترا

من�املسؤول�عن�البطاقات�املزورة�أن�َيست��ل�باألمر�وأنه����خطر�
ْوِقفه�

ُ
وأنه�وأنه...ثم��سر�هللا�وصارت�البطاقة�عنده،�وإذ�بالشرطة�ت

هللا� �سأل� األسر. ��� وُ�ْودعونه� أمره� فَيك�شفون� مش�لة� وتحصل�
الفرج.

وكذلك�فإن�اإلسراف�أو�اإلفراط����جانب�األخذ�باإلجراءات� -
تكتيكية،� أو� شرعية� محذورات� أو� محظورات� إ��� ُيؤدي� قد� األمنية�
ال�يجوز�القيام�بإجراءات�محرمة�خاصة�إذا�توفرت� و�ستطيع�أن�نقول:
�أو�املكرو�ة،�والقيام�با��رم�كحلق�ال��ية�إنما��و�من�

ً
املباحة�شرعا

باب�أخف�الضرر�ن؛�فإنقاذ�إخوتنا����بقاع�األرض�فرض�الزم،�وال�
يتم�إال�باإلعداد،�لكن�الوصول�إ���أرض�اإلعداد�يتطلب�حلق�ال��ية..

و�كذا.
وَ�ْحُسن�أن��سرد�أمثلة�لتت���الفكرة،�وليق�س�عل��ا�اإلخوة� -

ب�الوقوع�ف��ا.
ُّ
َجن

َ
لت

حلق�ال��ية�معروف�ا��كم����اإلسالم،�واإلخوة�ا��ا�دون� -١
�

ً
ون�إطالق�ال��ية�عالمة

ُّ
يضطرون�إ���حلق�ا�ألن�أعداء�هللا�صاروا�َيُعد

ه����غيا�ب�ال��ون؛�فجاز���� ّجِ
َ

فارقة�و�افية�ال��ام�ال��ص�وز
بيح�ا��ظورات"��شرط�أن�ت�ون�

ُ
الشرع�حلق�ا�من�باب�"الضرورات�ت

محذورات األمنيات [السلبيات]
زبيدة مركز أيب



               

الضرورة�يقي�ية�أو�شبه�يقي�ية�ال�و�مية؛�وذلك�بناء�ع���التأصيل�
الذي�ذكرناه�منذ�قليل.

ولكن�اإلسراف�الذي�َيْحُصل�أن�َيس��سل�األخ����حلق�ا�ح��� -
�له�مثله�مثل�أ�ل�الدنيا،�والالئق�با��ا�د�املل��م�أن�ال�

ً
تص���عادة

أيام�فال� �ا،�فلو��ان�يكفي�حلق�ا��ل�/٣/ رِ
َ

د
َ

ر�بق
َّ

د
َ

ق
ُ
�الضرورة�ت

ّ
ي�����أن

يجوز�له�أن�يحلق�ا��ل�يوم�ن.
وإذا��ان�تخفيف�ا�يكفي�فال�مع���لل�شبه��شعارات��عض� -
�مما��س�������عض�

ً
امل��دين�بأن�َيحلقوا���ا�م�و����وا�م��ا�قسما

البلدان�"سكسوكة".
�التذلل�ب�ن�

ً
�باملل��م�أن�يحاول�أن��ستحضر�قلبيا

ً
والالئق�أيضا -

"يا�رب�إنما�أحلق�ا� يدي�رب�العامل�ن�����ل�مرة�يحلق،�ولسان�حاله:
�لسنة�األن�ياء"،�و�كذا�����ل�مرة�ح���ال��ستمر��ا��عد�

ً
ضرورة�ال�كر�ا

[�عود�ون�به�أن��ذا�ا��لق�عند�الضرورة�ول�س� ح�ن�دون�أن��شعر.
�

َّ
ك

َ
رج�من�أرض�بلده،�ولم�َيْحت

ْ
كما�يفعله�كث���من�الناس�ممن�لم�َيخ

با��ا�دين�و�و�ال�يجيد����أحسن�أحواله�إال�ج�اد�ال�لمة،�ثم�ترا�م�
يحلقون���ا�م�ب��ٍة�ظا�ر�ة�لُيسكتوا�املع��ض�ن�عل��م�أال�و��:

إجراء�أم��!!�وقد�يخدعوننا�ب����م�ولكْن����ات�أن�يخدعوا�ر�نا�
�عا��].

ووضع�"العلكة"����الفم�قد�يلزم�أثناء�عبور�ا��دود�ب�ن�بلدين� -٢
فال�ض���منه،�وإن��ان�الالئق�باملل��م�أن�ال�يديم�وضع�ا����فمه��ال�ساء�

والفاسق�ن.
�لل��مة����م�ان�ما،�أو�حمل�

ً
وحمل�"سيجارة"����اليد�إ�عادا -٣

مجلة�داعرة،�أو�ما�شا���ا�من�التصرفات��ذا�فيه�ِوقفة.
فإن��ان�حمل�السيجارة�مما�ال�بد�منه،�فإن��ان�يكفي�أن� -
يكفي� �ان� وإن� وإشعال�ا،� لالس��سال� مع��� فال� يده� ��� يمسك�ا�
است�شاقة�واحدة�فال�مع���الث�ت�ن،�و�ذا�من�باب�رشفة�ا��مر�إن�
�انت�واحدة�تكفي�إلنقاذ�حياة�ا��تنق�فال�يجوز�اث�تان�و�كذا. [�ل�

�ذا�بناء�ع���القول�بحظر�التدخ�ن].
وإن��ان�حمل�"سيجارة"�يكفي�إل�عاد�ال��مة�أمام�ا��ابرات� -٤

عن�األخ�فال�مع���لشرائه�مجلة�ج�سية.

يده� ��� ذ���� سلسال� حمل� �ان� وإن� -٥
يكفي�إل�عاد�ال��مة�فال�مع���لل�سه����رقبته�أو�

يده،�و�كذا.
وأنواع� الطبخ� عن� الكالم� �ان� وإن� -٦
املأ�والت�يكفي�فال�مع���لالس��سال����السباب�
الش��ة،� إ�عاد� ب��ة� أمام�م� البذيء� والكالم�
ا��ظور� حدود� ح��� التمو�ه� ��� فاالس��سال�
مرفوض؛�كمن�يخرج�و�ت�لم�عن�ا��مر�والداعرات�
ر�

َّ
د

َ
ق

ُ
للتمو�ه�ع���ا��لسة؛�وذلك�أن�الضرورات�ت

في�ا��ديث�عن�
ْ

�ا����شرعنا،�فإن��ان�َيك رِ
َ

د
َ

بق
الطعام�والشراب�فال�دا�َ��أن�تت�لم�عن�مباراة�

��شا�د�ا،�و�كذا.
َ

و�مية�كنت
٧- واألمر�باملعروف�والن���عن�املنكر�فرض�
كفاية�قد�يتحول�إ���فرض�ع�ن�كما��و�معروف�
���كتب�الفقه،�لكن�األخ�ا��ا�د�قد�يضطر�أن�
باب� من� إنما� المباالة� أو� فيه� �

ً
ز�دا ل�س� ي��كه�

أخف�الضرر�ن؛�ألن�األمر�والن���قد�يكشف�عن�
ه�األخ�ا���ادي. توجُّ

ولكن�من�امل�م�للغاية�أن��ستحضر�األخ�معا�ي�األمر�والن������ -
�يا�رب�تركته�ألجلك.

ْ
قلبه،�ولسان�حاله: أن

�ر�ما�ال��شعر�األخ�نفسه�
ً
�رو�دا

ً
والشيطان�سر�ع�ال�سلل،�ورو�دا -

إال�وقد�صارت�مثل�كث��ين�من�أ�ل�الدنيا�ممن�ال�ينكرون�املنكر�ح���
بالقلب.

و�ناء�عليه�فإن��ون�األخ�من�ا��ا�دين�ال�يخّوله�أن��س��سل� -
حاله: ولسان� صوت� بأع��� املوسيقى� يضع� �

ً
مثال إن��نت� مق��� ���

"أمنيات"!!!
إنما�الصادق�من�ي�تعد�عن�مثل��ذه�األماكن�ما�دام�غ���ا� -
متوفر،�أو��س���لتخفيض�الصوت�ع���أقل�تقدير�ب��ة�أن�الصوت�
�من�أن�

َّ
،�وإن�لم�يت�سر��ذا�فال�أقل

ً
املرتفع��شوش�عليه�و�و�يقرأ�مثال

يجلس�األخ�كما�لو��ان�ع���جمر�في�ت���من�امل�م�ثم�يخرج��سرعة،�ال�
كما�يفعل�إخوة�دون�أن��شعروا�ترا�م�يجلسون�ساعات�وساعات،�

وكث���من��ذه�الساعات�مما�يمكن�تأجيله�أو�إلغاؤه.
شرعنا� م� َحرَّ فقد� "الباروكة"؛� املستعار� الشعر� �ذا� ومثل� -٨
بتغي��� ش�له� �غ��� أن� بوسعه� األخ� دام� وما� واملستوصلة،� الواصلة�
�فال�مع���

ً
طر�قة�فرق�شعره�الطبي���أو�بصبغه�أو�بوضع�قبعة�مثال

مه�الشرع. الستخدام�ما�َحرَّ
�ا. رِ

َ
د

َ
ر�بق

َّ
د

َ
ق

ُ
�فالضرورة�ت رٌّ

َ
��ناك�َمف

ْ
ن�األمر�ولم�َيُعد وإن��عيَّ -

بأز�اء� وإذا�ت�سرت�اإلجراءات�األمنية�دون�حصول��شبه� -٩
ر�ا،�

َ
د

َ
ر�بق

َّ
د

َ
ق

ُ
؛�ألن�الضرورة�ت

ً
الكفار�أو�عادا��م�ف�ذا�مطلوب�شرعا

وال�شبه�بالكفار�محرم����شرعنا.
�

ً
���ا��عض�اإلخوة�أحيانا ور�ما��انت�قسوة�القلب�ال���ُيحسُّ -

�س�ب��ذا�ال��اون�بالصغائر�ال���تجتمع�ع���الرجل�ح�����لكه�كما�
���ا��ديث.

،�أو�صباح�ا����"،�بدل�
ً
"مرحبا وإن��ان�تصدير�الرسائل�بـ: -١٠

السالم�الشر���إن��ان�يكفي�لدفع�الش��ة����حالة�املراقبة�فال�مع���
لإلسراف����استخدام�شعارات�أ�ل�الكفر�نحو: "�اي،�باي،��الو...

إ��".



              

،�وصباح�ا����..."،�
ً
"مرحبا بل�األكمل�لألخ�الذي��ستعمل: -

ال�امل: الشر��� السالم� صيغة� �ا�
َ
ت

َ
��ظ �ستحضر� أن� له� األكمل�

"السالم�عليكم�ورحمة�هللا�و�ر�اته"؛�لئال�ي�سلل�إليه�الشيطان��عد�
ح�ن�دون�أن��شعر�فَيستمرئ�غ����دي�املسلم�ن�من�حيث�ال�يدري�

ح���تص���له�عادة.
ومثل�ما�م����"عمليات�التجميل"�إن�لم�تكن�لضرورة�  -١١

�هللا�ملعون����شرعنا.
َ

ق
ْ
ل

َ
ر�خ ّيِ

َ
قصوى�فَمن�ُيغ

بما� التعامل� أو� �،
ً
مثال بالر�ا� التعامل� ��� �ذا� مثل� وقل� -١٢

�سمونه�"الر�نية"�و���من�شرة����عدد�من�الدول،�و"الر�نية"�ال�تجوز�
ف��ذا�األمر�

َّ
���شرعنا،�و�ما�أن�هللا�أباح�اإليجار�فال�بد�منه�ح���وإن��ل

�أو�يوم�ن،�لكنه��له������يفته�إن�شاء�هللا،�و�ذا�خ���
ٍ

�ليوم
ً
�بحثا

َ
األخ

له�من�أن�يجلس�ع���حرام.
و���شرعنا�حكمة�����ل�أوامره�ونوا�يه؛�أال�ترى�أنه�ال�يجوز� -
ر�اسم�هللا�عليه�ولو�لم�يكن����املدينة�ال����و�

َ
ك

ْ
لألخ�أن�يأ�ل�مما�لم�ُيذ

حم�ا��الل؟�فكذلك�"الر�نية".
َّ
�با�ع�لل ف��ا�أيُّ

وقد��ستأجر�أحد�املالَحق�ن�من�اإلخوة����أحد�البلدان�من� -١٣
مسلم،�ولكن�قد�ي�ون��ذا�املسلم�من�الفاسق�ن�أو�من�املل��م�ن�ولكن�
ممن�ال�عالقة�ل�م�با���اد�ا��قيقي،�ثم�ترى�األخ�ا��ا�د�قد�ي��اون�
و�تصرف�بال�مباالة�أو�دون�حذر�تام�مما�قد�يكشفه�أمام�ا��ابرات،�
و�و����نفسه��عرف�أنه�إن�َحَصل�مثل��ذا�االنكشاف�فس��رب�من�
�ذا� فمثل� والتحقيق،� املالحقة� مشا�ل� يال��� صاحبه� و���ك� امل��ل�
�

ً
االس��تار�ال�يجوز،�واملفروض�أن�يحرص�األخ�ع���أن�ال�يضر�مسلما

�وال�
ً

خاصة�من�ج�ة�كالب�ا��ابرات�الذين�ال�يرقبون����مؤمن�إال
ذمة،�فاملسلم�من�َسِلم�املسلمون�من�لسانه�و�ده�كما����ا��ديث،�

وتصرفات�األخ�العشوائية��ذه�تضر�بإخوته�املسلم�ن.
ع�ن�ع���تضليل�ا��ابرات�

ُ
بل�ع���األخ�ا��ا�د�أن�يرسم�خطة�ت -

���أنه�ال��عرف�الب�ت�
ّ

إذا�ما�أسروه�وسألوه�عن�م�ان�إقامته�كأن�يد
ب�العين�ن�إليه،�و�نا�ي�ب���أن�يصف� ر��ان�يقتاده�معصَّ

َ
�آخ

ً
وأن�أخا

�منه�ح���تكتمل�القصة.
ً
ل�م�الب�ت�أو�ش�ئا

ومن�اإلخوة�من�يضطر�أن��غادر�م�ان�اس�ئجاره�فجأة�وال� -١٤
د�ثمن�اإليجار،��غادر�دون�مباالة�بالسداد�ب��ة�أنه�س�تضرر�

َّ
ي�ون�سد

م�و�و� إن�عاد؛�لذا�ال�بد�أن�يتخذ�األخ�اإلجراء�املناسب�لئال�يقع����محرّ
�يمكن�أن��عطيه�عوض�اإليجار�أول�الش�ر�

ً
يظن�أنه�ير����هللا،�فمثال

بدل�آخره،�أو�أن�يرسله�مع�أحد�أو����ال��يد�أو�يضعه����م�ان�و�تصل�
�

َّ
��م�ليأخذوه،�وع���أقل�تقدير�ال�بد�للمسلم�املل��م�أن�ال�ي�����حق

ر،�وأن��سأل�هللا�الت�س��،�وسي�سره�ر�نا. �ذا�املؤّجِ
�

ً
�ممنوعا

ً
ومثل�ما�سبق�فيما�لو�اك�شفت�ا��ابرات�كتابا -١٥

رته� ���أنك�اش��يته�أو�صوَّ
َّ

،�فإنه�مما�ال�يجوز�أن�تد
ً
مع�أخ�أو�شر�طا

عند�امل�ان�الفال�ي،�و��ون�صاحب��ذا�امل�ان�من�املسلم�ن�فيتضرر�
بذلك.

ِصق�ا�بأحد�األجانب�عن�بلدك�ممن��ان�يدرس�
ْ
ل

ُ
وال�يجوز�أن�ت -

ِمن�قبل�����لية�أو��ان��عمل����متجر�أو�ما�شابه�ثم�عاد�إ���بالده،�
�

ً
ستأذنه؛�وذلك�الحتمال�أن��عود�يوما

َ
ِصق�ا�به�ما�لم�ت

ْ
ل

ُ
ال�يجوز�أن�ت

ما�فتضره�دون�أن��شعر،�والصواب�أن�ُيخطط�األخ�من�بداية�األمر�
�أو�أك���ل�ذا�

ً
لقطع�ا��يط�فال�يتضرر�ال�األخ�وال�غ��ه،�وقد�ذكرنا�مثاال

إلح�ام� املنافذ؛� وسد� ا��يوط،� "تقطيع� فقرة� ��� ا��كيم� التملص�
ا��طة�وتض�يق�دائرة�الضرر".

�م�دون�قصد،�
َ

�ما��سأل�اإلخوة�ا��ا�دون��عض
ً
وكث��ا -١٦

ر��عرف�
َ

"أين��سكن�ز�د�اآلن"،�و��ون�اآلخ ر:
َ

��سأل�أحد�م�آخ
ً

مثال
"ال� م�ان�سكنه،�لكنه�ير�د�أن�َيلوذ�باألمنيات،�فيكذب�صراحة�و�قول:
أعرف"،�و�ذا�االس��سال�مش�لة�كب��ة�يقع���ا�عدد�من�اإلخوة�دون�

ْصد�م��م،�والسيل�اجتماع�النقط.
َ

شعور�أو�ق
- فيجب�ع���األمراء�واملسؤول�ن�اإلكثار�من�تن�يه�رعايا�م�ع���
�ذه�النقطة،�خاصة�أن��ذا�األمر�يمكن�حله��س�ولة�أك���من�غ��ه�
من�اإلجراءات�األمنية؛�ألن�املش�لة�واقعة�ب�ن�اإلخوة�و�م�أقدر�ع���
س�عدم� رْ

َ
�من�غ

ً
م�سوا�م؛�لذا�ال�بد�أوال ُّ�

َ
ف

َ
م�الناحية�الشرعية�من�ت ُّ�

َ
ف

َ
ت

ل� بُّ
َ

ق
َ
اإلكثار�من�السؤال�ب�ن�اإلخوة�ا��ا�دين،�ثم�ال�بد�من�غرس�ت

االعتذار�عن�ا��واب�من�ِقَبل�أخيه.
ولكن�ر�ما�تظ�ر�مش�لة�فنية�أال�و��: إن��ان�أحد�اإلخوة��سأل� -
ر�يجيبه��ش�ل�دائم�عن��ل��ساؤالته،�ثم�إذا�سأله�عن�

َ
ر،�واآلخ

َ
آخ

"أعتذر�عن�ا��واب"�فسيظ�ر�من��ذه�الطر�قة�أنه� ر:
َ

"ز�د"�قال�اآلخ
�يجيب�إال�����ذه�ا��الة�اعتذر،�فسيف�م�

ً
�عرف�م�ان�ز�د!!�ألنه�دائما

�أنه��عرف�ا��واب؛�لذا�ال�بد�أن��عتذر�األخ�عن�
ً
الطرف�السائل�ضمنا

أشياء�متعددة�ح���ال�َيجزم�الطرف�األول�أن��ل�اعتذار�عن�ا��واب�
معناه�أن�املعتِذر��عرف�ا��واب.

و�ناك�أمر�آخر�كتخر�ج�من��ذه�الورطات�أال�و�و�ما�أرشدنا� -
إليه�ا��ديث�[إن����املعار�ض�ملندوحة�عن�الكذب]�و�و�حديث�روي�
،�واملوقوف���يح،�ومثله�ال�يقال�بالرأي؛�فله�حكم�

ً
�وموقوفا

ً
مرفوعا
املرفوع.

واملراد�من�املعارض�أن�ي�ون�ا��واب�َيحتمل����اللغة�معني�ن� -
ر،�

َ
�آخ

ً
�و��ون�املستمع�أو�القارئ�َيف�م�ش�ئا

ً
في�ون�القائل�يقصد�ش�ئا

�
ُ

�قصد
ُ

"ال�أعرف�م�انه"،�و��ون كأن�ُيسال�عن�م�ان�"ز�د"�فيقول:
ا��يب�أنه�ال��عرف�م�انه�����ذه�ال��ظة�فقد�ي�ون�"ز�د"����ا��الء�
أو�ا��ديقة�أو�املطبخ�أو�ع���الفراش،����ح�ن�يقصد�السائل�من�سؤاله�

"���أي�مدينة�أو�منطقة��و". عن�امل�ان:
عن� املشرف�ن� اإلخوة� أحد� أحد�م� سأل� لو� ر:

َ
آخ وكمثال�  -

"،�و�ان�األخ�ال�
ً
"�ل��عرف�طر�قا إخراج�ا��ا�دين�إ���أرض�ا���اد:

ير�د�كشف�األمر����ذلك�ا���ن�أو�لذلك�ال��ص،�فالتور�ة�خ���من�
"�غي���املوضوع�أو��غي���مجرى� الكذب�الصر�ح،�وا��واب�الذي��س��:
�إ���

ً
"لو��ان�أحدنا�َيعرف�طر�قا السؤال"�أ�ون�بكث���كأن�يقول�له: 

أرض�ا���اد��ل�يبقى��نا...���ات"،�وإن�كرر�عليه�السؤال: "�ع��..�ل�
و�ذا� "أنت�ما�رأيك؟".. �أم�ال"،�فكرر�عليه�األسلوب:

ً
�عرف�أنت�طر�قا

من�باب�املناورة�الكالمية؛�لئال�يقع�األخ����الكذب�الصر�ح؛�فاملؤمن�
"ر�ما�أعرف�ور�ما�ال"� ال�يكذب،�وألنه�لو�اعتذر�عن�ا��واب�أو�قال�له:
،�بل�ر�ما�جزم�

ً
ف�ذه�الطر�قة����ا��واب�عند�املبتدئ�س�شككه�غالبا

�إ���أرض�ا���اد.
ً
أن��ذا�األخ��عرف�طر�قا

و�عض�الشباب�يضطر�أن�يرتكب�ما�يظنه�الناظر�محرمات� -١٧
قبل�أن��سافر�من�باب�التمو�ه�أمام�أ�له�أو�معارفه،�و������ا��قيقة�
لعبة؛�كأن�يكتب�رسائل�غرامية�و�مية�كما�لو��انت�إ���صديقة�له�
ف�عل��ا�أو�أن�ي��ك�أعقاب���ائر�أو�ما�شابه؛�وذلك�ح���ال��شك� َعرَّ

َ
ت

األ�ل�بإخوته�املل��م�ن����بلده�إذا�ما�سافر�األخ�ل���اد.
ر�ا،�وأن�يتم�دراس��ا�

َ
د

َ
ر�بق

َّ
د

َ
ق

ُ
ف�ذه�التصرفات�ي�ب���أن�ت -

�ح���ال�تؤدي�إ���مفعول�عك����خاصة�إذا��ان�األخ�من�املل��م�ن�
ً
جيدا

؛�النت�استه�الظا�ر�ة،�ف�ذا�
ً

الذين�ُيقتدى���م�لئال�ي�تكسوا�حقيقة



        

ضرر�ذو�أ�مية�بالغة.
و����عض�ا��االت�قد��ستطيع�املأسور�أن�َير����ال��ان� -١٨
ت�ون� قد� ولكن� الطعام،� ��� له� ل��يد� أو� الضرب� من� عنه� ليخفف�
الرشوة�بـ"سيجارة"�ف��ى�ال��ان�َسِعد���ا�كما�لو�أعطيته�قطعة�
�أن�

ً
م؛�فال�يجوز�مثال ذ�ب،�في�ب���الت�به�أن�ال�ت�ون�الرشوة�بمحرَّ

طر�الفرد�
ُ

�من�الطعام،�أما�إن�اض
ً

ترشيه�بقارورة�خمر�ل��يد�لك�قليال
ليخفف�عنه�أليم�العذاب�الذي�ال�يطاق�فلين�به�إ���أن�الضرورات�
�

ُ
بيح�ا��ظورات،��ذا���يح،�ولكن�الضرورة�من�يحدد�ا؟�الشرع

ُ
ت

ر�ا،�و���أن�تخاف�ع���نفسك�ال�الك�أو�ع���عضو�من� ِ
ّ

�و�الذي�يقد
أعضائك�التلف�أو�الضرر�البليغ.

در�ا.
َ

ر�بق
ّ

د
َ

ق
ُ
�الضرورة�ت ل�م��لة�الضرورة،�ولكنَّ

َّ
ز

ّ
ن

ُ
وا��اجة�ت -

�
ً
و�كذا�َيس���الشيطان�مع�األخ���دوء�وخد�عة�ف��اه�رو�دا -١٩

���اون�با��ماعات،�[والصادق�يقف�للصالة����ب�ته�كما�لو��ان�
ً
رو�دا

"يا�رب�من�أجلك�ترك��ا،�وال�يمنع��� سيخرج�ل��ماعة�ولسان�حاله:
�

ً
أن���ع���استعداد"]،�وتراه�رو�دا إال�األمنيات،�و�ذا�دليل�صد���

�يص���كعامة�
ً
�رو�دا

ً
�ي�ثاءب����الصالة�وَ�فقد�ا��شوع،�ورو�دا

ً
رو�دا

سر�الب�ور،�مع�أن�التأخر�دون�
َ

الناس�َيسمر��عد�العشاء�اآلخرة�و�خ
عذر�مكروه����شرعنا.

�
ّ

ب�ا��رمات�نقوله�عن�املكرو�ات؛�ألن
ُّ
وكالمنا�عن�تجن -٢٠

�
ً
الشيطان�يخ��ق�جدار�املكرو�ات�أول�ما�يخ��ق،�ثم�يدخل�رو�دا

األ�ل�بال�سرى����املطاعم�للتمو�ه. ،�وكمثال:
ً
رو�دا

فإن��ان�األمر�ال��ستد����ذا�فال�حاجة�ملثل��ذا�االس��سال،� -
�فاأل�ل����اليم������

ً
كأن�ي�ون�ا��السون�ف��م�من�يأ�ل�باليم��،�إذا

�للنظر.
ً
�ذا�املطعم�ل�س�الفتا

ذبة�أو�
َ

فاتقوا�هللا�يا�إخوتنا،�وَمن�بدرت�منه�معصية�ك -٢١
�با��ا�د�الصادق� يٌّ بع�الس�ئة�ا��سنة�ح���َيْمُحَو�ا،�وَحرِ

ْ
سوا�ا�فلُيت

أن�يتحسر�و�و�َيْحلق���يته�����ل�مرة،�وأن�يأسف�و�و�يص������
ب�ته����األمكنة�ال���ال��ستطيع�ف��ا�ا��روج���ماعة�الفجر�أو�سائر�
م���من�شعارات�غ���املسلم�ن����السالم�ونحوه؛�

ْ
ا��ماعات،�وأن�َيش

[كم�تؤثر�قصة�تلك�الفتاة�ح�ن� ر.
ُ

�م�ما�َصغ
ً

لئال�ن��ك�للشيطان�َمدخال
رأت�زوج�ا�أثناء�صالة�الفجر�ي�ثاءب�و�و�يصل��ا����ب�ته،�ولم�يخرج�
����ء�

ّ
"�ل �من�باب�األمنيات����بلد�أور�ي،�فقالت:

ً
ل��ماعة�مضطرا

الل�م�بارك�ف��ا�و����سل�ا،� ه�منك�إال�أن�ت�ثاءب�ب�ن�يدي�هللا"].
ُ
ْعت

َّ
توق

�زوج�ا. �أْسرَ
َّ

ك
ُ

وف
��� واإلخوة� النظر،� ت�

ْ
ف

َ
ول للتن�يه� السالفة� األمثلة� مالحظة:

.امليدان�العم���ستمر�مع�م�أمثلة�كث��ة�فليتقوا�هللا



       

اِّـوت أو الخالص التوحيد
           
             
          

      
           
        


       



باكستان
التوحيد بلد

للمرتدين مكان ال
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