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األقى الرئي�ش االأمريكي اأوباما خطابه االأخري كرئي�ش للواليات املتحدة 
التي  االإجنازات  عن  حتدث  الذي  اأوباما  املا�سي،  الثالثاء  االأمريكية 

حققها لالأمريكيني خالل فرتة رئا�سته.
اأوباما واإن كان قد حقق بع�ش  االأمريكي  الرئي�ش  اأن  ويرى مراقبون 
مل  اأنه  اإال  االقت�ساد  وحت�سني  ال�سحة  م�ستوى  على  االإجنازات 
ي�ستطع تخطى اآثار �سربات احلادي ع�سر من �سبتمرب على االقت�ساد 
االأمريكي، واإعادة االقت�ساد اإىل اال�ستقرار الذي كانت تنعم به اأمريكا 

قبل �سربات �سبتمرب.
معظم  اأن  اإال  االقت�سادي  اجلانب  يف  حققه  عما  اأوباما  حديث  ورغم 
االأمريكيني ي�سعرون باأنه يجب اأن يكونوا يف و�سع اأف�سل اقت�سادًيا؛ 
حيث يعقدون مقارنة بني جتربة اأوباما وجتربة كلينتون الذي انت�سل 
االقت�ساد االأمريكي من كبوته يف عهد جورج بو�ش االأب، وحقق اأعلى 
معدالت منو لالقت�ساد االأمريكي يف تاريخ الواليات املتحدة االأمريكية.
العام  الدين  ن�سبة  على  ال�سيطرة  يف  اأوباما  ف�سل  فقد  هذا  كل  ومع 
العام خالل  الناجت  اإجمايل  اإىل  العام  الدين  ن�سبة  ارتفعت  فقد  الأمريكا 
 13.6 اإىل  االأمريكي  العام  الدين  ارتفع  حيث  اأوباما؛  رئا�سة  فرتة 
تريليون دوالر بزيادة قدرها 116% منذ و�سوله للرئا�سة. وكان ميثل 
حوايل 52% من الناجت القومي بنهاية العام املايل 2009، ولكنه ارتفع 

اإىل 74% بنهاية العام املايل 2015.

غو�نتنامو و�سمة عار
عام  �سجن غوانتنامو  اإغالق  الأوباما حديثه عن  الكاذبة  الوعود  ومن 
االأمريكية وعلى فرتتني مل  باالنتخابات  اأوباما  2008 ولكن بعد فوز 

يحقق الرئي�ش االأمريكي وعوده باإغالق ال�سجن �سيء ال�سيت. 
لقيام  ع�سرة  اخلام�سة  ال�سنوية  الذكرى  وافق  املا�سي  االأربعاء 
باإيداع ع�سرين �سجينا  االأ�سبق جورج دبليو بو�ش  االأمريكي  الرئي�ش 
االأمريكية يف جوانتانامو، وذلك  الع�سكرية  القاعدة  اأفغان�ستان يف  من 
بعد م�سي اأربعة ا�سهر على �سربات احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001، 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  تاأريخ  يف  عار  و�سمة  ذلك  يزال  وال 
نال  الذي  املكان  اأ�سبح  غوانتانامو  فاإن  حقوقيني  ن�سطاء  وبح�سب 
من �سمعة الواليات املتحدة، بو�سفه مكانا غري خا�سع للقوانني على 

االأرا�سي الكوبية، ومت اعتقال العديد من االأبرياء بداخله.
من  �سنوات  ق�سوا  غالبهم  االإفراج عنهم  املا�سي 47 معتقل مت  العام 
اأي تهمة، ومنهم من خرج من  اأن توجه لهم  اأعمارهم يف ال�سجن دون 
ال�سجن واعتربت اأمريكا بعد �سنوات من �سجن هوؤالء اأن �سجنهم كان 

جمرد خطاأ يف ت�سابه االأ�سماء.
يغادر اأوباما وال يزال 19 معتقاًل كانت هناك اأوامر باالإفراج عنهم اإال 
اأن اإدارة اأوباما مل تفرج عنهم بدعوى اأن هوؤالء ي�سكلون خطرًا، وهناك 

36 معتقاًل اأخر.
اأن  غري  هوؤالء،  من  كبري  عدد  �سد  ق�سائية  دعوى  حتريك  يتم  ومل 
تعتربهم  الأنها  �سراحهم  اإطالق  يف  ترغب  ال  االأمريكية  احلكومة 
خطرين للغاية، لكن االأدلة ال تكفي لتحريك دعوى اأو اأنها ُجِمَعْت حتت 
التعذيب، باالإ�سافة اإىل ذلك فقد تعذر اإجراء حماكمة خوفا من اإف�ساء 
يندرجون  رجال   26 فاإن  هنا  ومن  ح�سا�سة،  ا�ستخباراتية  ممار�سات 

تقرير  ح�سب  اأبديون«.  �سجناء   « عليها  يطلق  التي  املجموعة  هذه  يف 
حقوقي.

واأما حترك اأوباما يف ال�سرق االأو�سط فريى اأ�ستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة بو�سطن »با�سيفيت�ش« يف تقرير ن�سره موقع )فوك�ش( االأمريكي 
ال�سرق االأو�سط باتت ع�سية على االنت�سار الأنها  اأمريكا يف  اأن حرب 
فكرة  على  للتاأكيد  قامت  والأنها  م�سللة،  خاطئة  فر�سية  على  قامت 
من  العديد  به  يلتزم  اعتقاد  هذا  وبالطبع  االأمريكية،  اال�ستثنائية 

االأمريكيني وتقريًبا كل �سخ�ش يف وا�سنطن ب�سدة.
»نهاية  بو�سع  واعًدا  للرئا�سة  اأوباما  »تر�سح  »با�سيفيت�ش«:  وي�سيف 
واالآن  االأفغانية.  احلرب  بك�سب  وواعًدا  العراق  حلرب  م�سوؤولة« 
�سيرتك من�سبه ومل ينجز اأًيا من هذه الوعود. اإذا و�سعنا ذلك جانًبا 
ونظرنا يف بع�ش اجلوانب االأخرى من نهجه يف ال�سيا�سة اخلارجية، 
اأعتقد اأنه لن ينتهي مع درجة اأعلى من ذلك بكثري. لكن �سيتعني علينا 

اأن نرى كيف �ست�سري االأمور مع مرور الوقت«.

�لعهد �لدموي 
وعن فرتة الرئي�ش االأمريكي اأوباما واإطالق العنان للقتل عرب طائرات 
�سحيفة  عّلقت  البلدان،  من  كثري  يف  اأبرياء  ا�ستهدف  والذي  الدرونز 
»الغارديان« الربيطانيا، بعبارة »العهد الدموي«، يف اإ�سارة اإىل انتهاء 
ويف  اأنه  »الغارديان«  وذكرت  اأوباما.   باراك  االأمريكي  الرئي�ش  والية 
اآخر �سنوات حكم اأوباما األقت القوات االأمريكية 26 األفا و171 قنبلة، 
التي  البلدان  جميع  اأن  كانت  املفارقة  العامل.   يف  متفرقة  اأماكن  على 
ال�سرق  يف  وغالبيتها  اإ�سالمية،  بلدان  هي  االأمريكية،  القوات  ق�سفتها 
االأو�سط.  والبلدان هي: »�سوريا، والعراق، واأفغان�ستان، وباك�ستان، 
وليبيا، واليمن، وال�سومال«.   وذكرت »الغارديان« اأن 72 قنبلة، هي 

هذا  اأوباما.  باراك  عهد  يف  الدول  هذه  على  االأمريكي  الق�سف  معدل 
االأمريكية  الطائرات  تطلقها  كانت  التي  فاير«  »هل  �سواريخ  بخالف 
لتنظيم  االنتماء  بتهمة  �ستى  بلدان  من  مواطنني  على  طيار  بدون 
القاعدة، خاللها ك�سفت الكثري من املنظمات احلقوقية اأن غالب الذين 

�سقطوا خالل تلك الهجمات ال عالقة لهم بالقاعدة.
يف  بو�ش  جورج  على  تفوق  اأوباما  اأن  »الغارديان«  اأو�سحت  كما   
وتابعت:  الدميقراطي.   احلزب  من  اأنه  رغم  خا�سها،  التي  احلروب 
االأر�ش،  على  كبرية  ب�سورة  االأمريكيني  اجلنود  عدد  خف�ش  »اأوباما 
قوات  وا�ستخدام  اجلوية،  احلروب  يف  كبري  ب�سكل  تو�سع  ولكنه 
اأن  ال�سحيفة  واأكدت  العامل«.  دول  من  عدد  يف  اخلا�سة  العمليات 
يرتفع  ما  وهو  العامل،  حول  بلدا   138 يف  تدخلت  االأمريكية  القوات 

بنحو 130% عما حدث يف عهد بو�ش.

�لعزلة �لأمريكية 
املا�سي يرى  بـ30 دي�سمرب  ن�سر  ت�سوم�سكي  االأمريكي  للمفكر  يف مقال 
االهتمام.  بع�ش  ت�ستحق  العاملي  النظام  يف  تتنامى  التي  النزعات  اأن 
اأكرث عزلة مما كانت عليه  املتحدة تغدو  الواليات  فاإنَّ  وكما الحظنا، 
تديرها  التي  الراأي  ا�ستطالعات  كانت  عندما  االأخرية،  ال�سنوات  يف 
الواليات املتحدة ـ وتعرف وا�سنطن نتائجها بال �سك من دون اأن ُتن�َسر 
اأن الراأي العام العاملي يعترب الواليات املتحدة  ـ تك�سف  تقارير عنها 
التهديد الرئي�ش لل�سلم العاملي، من دون منازع. ويف ظل اإدارة اأوباما، 
فاإن الواليات املتحدة تقف االآن وحدها يف االمتناع عن الت�سويت على 
االأمن  جمل�ش  اإجماع  �سد  القانونية،  غري  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

الدويل.
الواليات  �ستكون  احلزبني،  من  الكونغر�ش  يف  وموؤيديه  ترامب  ومع 

املتحدة اأكرث عزلة يف دعمها اجلرائم االإ�سرائيلية بح�سب املقال.
اأكرث  م�ساألة  �ساأن  يف  معزولة  املتحدة  الواليات  باتت  نوفمرب   8 منذ 
اأهمية بكثري هي االحتبا�ش احلراري  واإذا ما كان ترامب �سيفي بوعده 
امل�ساركون  يوا�سل  اأن  املرجح  فمن  اإيران،  مع  ال�سفقة  باخلروج من 
اإن  بل  اأوروبا،  عن  عزلة  اأكرث  املتحدة  الواليات  تاركني  االآخرون، 
هي  الالتيني  االأمريكي  اخللفي«  »فنائها  عن  املتحدة  الواليات  عزلة 
تراجع  ما  اإذا  تزداد  و�سوف  املا�سي،  يف  عليه  كانت  مما  بكثري  اأ�سد 
ترامب عن اخلطوات التي اتخذها اأوباما يف تطبيع العالقات مع كوبا 
درءًا الحتمال اإق�ساء الواليات املتحدة عن كثري من املنظمات يف ذلك 

الن�سف من الكرة االأر�سية ب�سبب عدوانها امل�ستمر على كوبا.
حتى  يتدافع  حيث  ت�سوم�سكي  ح�سب  اآ�سيا  يف  ذاته  ال�سيء  يحدث 
اأوثق حلفاء الواليات املتحدة )با�ستثناء اليابان(، مبا يف ذلك اململكة 
املتحدة، على »بنك تنمية البنية التحتية االآ�سيوية« املوجود يف ال�سني 
ال�ساملة« املوجودة يف ال�سني  »ال�سراكة االقت�سادية االإقليمية  وعلى 
�سنغهاي  »منظمة  وت�سم  احلالة.  هذه  يف  اليابان  ذلك  يف  مبا  اأي�ساً، 
للتعاون« املوجودة يف ال�سني دول اآ�سيا الو�سطى و�سيبرييا مبواردها 
رف�ست  وقد  وتركيا.  اإيران  رمبا  وقريباً  وباك�ستان،  والهند،  الغنية، 
مراقب  �سفة  على  احل�سول  املتحدة  الواليات  طلب  املنظمة  هذه 

وطالبتها باإزالة جميع قواعدها الع�سكرية من املنطقة.
ات�سح  وكما  بالطبع.  كاملًة،  املتحدة  الواليات  عزلة  لي�ست  ويقول: 
جلّياً يف رد الفعل على فوز ترامب، فاإنَّ الواليات املتحدة تبدي عن دعٍم 

حما�سي لليمني املتطرف الكاره لالأجانب يف اأوروبا، مبا يف ذلك عنا�سره 
من الفا�سيني اجلدد. وتوّفر عودة اليمني املتطرف يف اأجزاء من اأمريكا 

الالتينية فر�ساً للواليات املتحدة الإقامة التحالفات هناك اأي�ساً.
مع  الوثيق  حتالفها  على  حتافظ  املتحدة  الواليات  فاإّن  وبالطبع، 
عن  اأي�ساً  نف�سها  تعزل  التي  اإ�سرائيل  ومع  اخلليج  ديكتاتوريات 
اأنظمة  مع  لرتتبط  اأوروبا  يف  ودميقراطية  ليربالية  االأكرث  القطاعات 
ا�ستبدادية ال تهتم النتهاك اإ�سرائيل للقانون الدويل واعتدائها ال�سديد 

على حقوق االإن�سان االأولّية ح�سب قوله.
ت�سري  املتنامية  ال�سورة  اأن  اأكد  احلايل  الدويل  النظام  تال�سي  واأمام 
اإىل بروز »نظام عاملي جديد«، نظام يختلف كثريًا عن ال�سور املعتادة 

�سمن املنظومة العقائدية.
وتاأكيد ملا ذهب اإليه ت�سوم�سكي قال تقرير للمخابرات االأمريكية ن�سر 
اخلم�سة  االأعوام  خالل  �ستزداد  �سراعات  ن�سوب  خماطر  اإن  حديثاً 
املقبلة و�ست�سل اإىل م�ستويات مل ي�سبق لها مثيل منذ احلرب الباردة 
القومية  والنزعات  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  نظام  تاآكل  نتيجة 

الناجمة عن معاداة العوملة.
ال�ساد�ش  وهو  التقدم«  متناق�سات  العاملية:  »التوجهات  تقرير  وذكر 
االأمريكية كل  الوطنية  �سل�سلة درا�سات يجريها جمل�ش املخابرات  يف 
مثيل  لها  ي�سبق  مل  بوترية  االجتاهات  هذه  »�ستتقارب  اأعوام  اأربعة 
جتعل احلكم والتعاون اأ�سعب و�ستغري طبيعة القوة - �ستغري ب�سكل 

جذري امل�سهد العاملي«.
اأ�سبوعني من ت�سلم الرئي�ش  وخل�ست نتائج التقرير الذي ي�سدر قبل 
الثاين  كانون   20 يف  ال�سلطة  مقاليد  ترامب  دونالد  املنتخب  االأمريكي 
ي�سهد  و�سعباً«  قامتاً  قريباً  »م�ستقباًل  �ست�سكل  باأنها  و�سفتها  عوامل 
وتباينات  واإرهاباً  اإقليمية  و�سراعات  وال�سني  رو�سيا  جراأة  زيادة 

متزايدة يف الدخول وتغريًا مناخياً ومنوًا اقت�سادياً �سعيفاً.
اأو  ال�سيا�سات  حتليل  جتنب  العاملية«  »التوجهات  تقارير  وتتعمد 
اخليارات االأمريكية لكن الدرا�سة االأخرية ركزت على ال�سعاب التي 
تعهداته  اإجناز  اأجل  من  معاجلتها  اجلديد  االأمريكي  للرئي�ش  ينبغي 
االقت�سادية  املناف�سة  �ساحة  وت�سوية  رو�سيا  مع  العالقات  بتح�سني 
مع ال�سني واإعادة الوظائف اإىل الواليات املتحدة وهزمية ما و�سفته 

باالإرهاب.
مع  املقبلة  العقود  يف  �سيزداد  باالإرهاب  و�سفته  ما  اإن  الدرا�سة  قالت 
وعالقات  واأفكارا  »تكنولوجيا  واالأفراد  ال�سغرية  اجلماعات  امتالك 

جديدة«.
واأو�سحت اأن الغمو�ش ب�ساأن الواليات املتحدة واأي�سا »الغرب الذي 
منع  ومعايري  الدولية  االإن�سان  حقوق  و�سعف  الداخل«  اإىل  ينظر 

ال�سراعات �ست�سجع ال�سني ورو�سيا على حتدي النفوذ االأمريكي.
واأ�سافت اأن التحديات »�ستظل اأقل من م�ستوى احلرب امللتهبة لكنها 
اأن  من  حمذرة  عميقة«  خاطئة  تقديرات  خماطر  طياتها  يف  �ستحمل 
»االإفراط يف الثقة باأن القوة املادية قادرة على �سبط الت�سعيد �ستزيد 
من خماطر ال�سراعات بني الدول اإىل م�ستويات مل حتدث منذ احلرب 

الباردة«.
»حرب ملتهبة« تقود اخلالفات يف القيم  اإمكانية تفادي  اإنه مع  وقالت 
موزع  عامل  »اإىل  االإقليمية  الهيمنة  وم�ساعي  الدول  بني  واالهتمامات 

على مناطق نفوذ«.

للداخلية  التابع  االأمن  قوى  م�ست�سفى  يف  االثنني  تويف 
ال�سعودية املعتقل اأبو الرباء خالد الزهراين بعد �سنوات 
املباحث  �سجون  يف  املر�ش  مع  وال�سراع  ال�سجن  من 

ال�سعودية.
هو  للم�سرى  خا�سة  م�سادر  بح�سب  الزهراين  الرباء  اأبو 
بداأ  متنوعة  وله جتارب يف جبهات  املجاهدين  اأقدم  اأحد 
من القتال �سد ال�سيوعيني يف اأفغان�ستان مرورًا بالبو�سنة 

والهر�سك ثم الفلبني ثم �سوريا.
وت�سري امل�سادر اإىل اأن الزهراين كان من رواد املع�سكرات 
تلقى  حيث  الت�سعينات  مطلع  باأفغان�ستان  اجلهادية 

ال�سعودي  النظام  لكن  بلده  اإىل  عاد  ثم  ع�سكرية  دورات 
ا�ستعال  بداية  مع  1994م  عام  حتى  ال�سفر  من  منعه 
ممن  وكان  البو�سنة  اإىل  فانطلق  البو�سنة  يف  املعارك 
ح�سر معركة بدر البو�سنة ال�سهرية وكان اأمريًا خلط من 

خطوط القتال هناك.
ثم بعد اتفاقية دايتون خرج من البو�سنة ليتوىل م�سوؤولية 
التن�سيق لدعم اجلهاد يف ال�سي�سان وكان م�سوؤول م�سافة 
اأذربيجان يف باكو ثم حاول االلتحاق ب�سفوف املجاهدين 
الفلبني  اإىل  فاجته  له  يتي�سر  مل  ذلك  اأن  اإال  ال�سي�سان  يف 
له  وكانت  �سياف  اأبو  جماعة  اإىل  ي�سل  مهاجر  اأول  وكان 
والتن�سيق  الرتتيب  وتوىل  هناك  اجلماعة  بناء  يف  جهود 

جلماعة اأبو �سياف كما ت�سري امل�سادر.

ويف عام 1998م عاد اإىل بلده لرتتيب اأمور تتعلق بالدعم 
للجهاد يف الفلبني فاألقت ال�سلطات ال�سعودية القب�ش عليه 
ومكث يف ال�سجن فرتة طويلة تعر�ش فيها لتعذيب �سديد 

على يدي حمققي املباحث ال�سعودية.
مرات  ثالث  اعتقل  فقد  الزهراين  من  مقربني  وبح�سب 
اأ�سيب فيها بالتليف الروؤي اإال اأن ذلك مل ينل من عزميته 

وال اأثر على �سربه وثباته كما يروي عنه مرافقون له.
وبعد خروجه من ال�سجن اأجرى عملية لزراعة الرئة وما 
�سوريا  اإىل  اجته  حتى  ال�سحية  حالته  بتح�سن  �سعر  اأن 
قد  فاإنه  اأ�سدقائه  ب�سار وبح�سب  نظام  لدعم اجلهاد �سد 
االإغاثة  واأعمال  واالإ�سالح  والدعوة  اجلهاد  بني  جمع 
اإغاثية فعالة وو�سف  �سوريا موؤ�س�سة دعوية  واأ�س�ش يف 

باالأيتام  بالغ  اهتمام  له  وكان  الن�ساط  من  �سعلة  باأنه 
واالأرامل بح�سب �سهادات ممن خالطوه وعرفوه عن قرب.
وقد اأكد اأحد مرافقيه للم�سرى اأن الزهراين كان من اأوائل 
يف  جهود  له  وكانت  الدولة  تنظيم  بحال  تب�سروا  من 

ان�سقاق عدد كبري عنهم وخا�سة ال�سي�سانيني.  
ا�سطر  ال�سوري  اجلهاد  دعم  يف  طيب  م�سوار  وبعد 
العالج  تعذر  وعند  للعالج  لرتكيا  الإخراجه  املجاهدون 
اأعادت  ال�سعودية وهناك  اإىل  العودة  اإىل  ا�سطر  تركيا  يف 
داخل  ولكن  اأخرى  مرة  اعتقاله  ال�سعودية  ال�سلطات 
ا�ستد  اأيامه  اآخر  امل�ست�سفى وحتت حرا�سة ع�سكرية ويف 
يزوروه  اأن  وحمبيه  واأقاربه  الأهله  و�سمح  املر�ش  عليه 

قبل وفاته باأ�سبوعني فقط.

حسام األموي - المسرى

الغارديان تصف فترة الرئيس أوباما بالعهد الدموي 
أوباما ألقى خطابه األخير كرئيس ألمريكا ووعوده بإغالق غوانتنامو كانت مجرد كذبة

تشومسكي: أمريكا تبدو أكثر عزلة من الماضي والنظام العالمي الحالي يحتضر

باسيفيتش: حرب أمريكا في الشرق األوسط عصية على االنتصار

المجاهد أبو البراء خالد الزهراني -رحمه اهلل-

يف العدد اجلديد من جملة النباأ التابعة لتنظيم 
الذين  على  للرد  الدولة  تنظيم  خرج  الدولة، 
اإ�سطنبول  مدينة  يف  التنظيم  عملية  انتقدوا 
بداية العام احلايل، و�سقوط عدد من امل�سلمني 

يف العملية.
جملة  على  ن�سره  مقال  يف  التنظيم،  وحتدث 
قتلى  �سقوط  م�ساألة  عن  الر�سمية  »النباأ« 
اأمر  خالف  »من  اإن  قائال  الهجوم،  يف  م�سلمني 
اهلل له مبفارقة امل�سركني، والهجرة من ديارهم، 
للمجاهد  د االختالط بهم، بحيث ال ميكن  وتعمَّ
له امل�سلم من امل�سرك، فذاك قد جلب  اأن يتبنّي 
املجاهدين،  ذمة  منه  فربئت  لنف�سه،  االأذية 

ويبعثه اهلل على نَيّته«.

»اإن كان  واأ�ساف التنظيم مدافعا عن الهجوم: 
ولو  امل�سركني،  ا�ستهداف  للمجاهدين  مباحا 
التي  املع�سومة  االأنف�ش  اإهالك  اإىل  ذلك  اأدى 
�سربات  من  يقيهم  تر�سا  املحاربون  اتخذها 
املجاهدين، فكيف احلال مع من ذهب باختياره 
ليخالط امل�سركني يف اأماكن فجورهم يف يوم من 
اأيام عيدهم، لي�ساركهم مهرجانهم، وي�سابههم يف 
االأذى  م�ّسه  اإن  ي�ستنكر  ثم  واأفعالهم،  اأحوالهم 
من وراء فعل اأباحه اهلل للم�سلمني، بل وح�ّسهم 
بالقتل  املحاربني  امل�سركني  تعّمد  وهو  عليه، 

واالأذى؟«.
وتابع: »هجوم ا�سطنبول ا�ستهدف امل�سركني يف 
يب فيه الكثري  مكان ووقت احتفالهم، وُقتل واأ�سُ
من امل�سركني واملرتدين، ومن ُقتل من املنت�سبني 
اإىل االإ�سالم يف هذا الهجوم فقد جنى على نف�سه 

اأقرب  الكفر  اإىل  جعله  ما  االأفعال  من  بارتكابه 
بحيث  للم�سركني،  وخمالطته  االإ�سالم،  اإىل  منه 

ال ميكن التفريق بينه وبينهم، فدمه هدر«.
اأحد  اعترب  الدولة  تنظيم  تربير  على  الرد  ويف 
بحث  الذي  الدولة  تنظيم  مقال  اأن  املغردين 
فيه عن مربر فيه عدد من احلقائق التي اأخفاها 

التنظيم يف املقال.
يعد  مل  ال�سنة  راأ�ش  »احتفال  بقوله:  وتابع 
خا�ش بديانة بعينها، وهو عيد بدعي اأُممي يقام 
يف كل الدول واالأمم، ولي�ش فيه تعظيم ل�سعائر 
بدخول  احتفل  فلما  اأعرف-  ما  -ح�سب  الكفر 
راأ�ش ال�سنة اجلديدة اأين الكفر يف املو�سوع؟! 

رغم بدعية هذا االحتفال وعدم جوازه اإال اأنه ال 
اأظن اأنه ي�سل اىل انه احتفال �سركي! 

واأ�ساف »وفتوى ابن تيمية التي ا�ستدلوا فيها 

قال فيها: )بل وقد ذهبت طائفة من العلماء اإىل 
تعظيم  من  فيها  ملا  االأمور  هذه  يعمل  من  كفر 

�سعائر الكفر(«.
واأ�سار اإىل اأن الهجوم كان يف احتفال راأ�ش ال�سنة 
االحتفال  الكر�سم�ش  ولي�ش   )2017-1-1(
�سعائر  له  والذي  بالن�سارى  اخلا�ش  الديني 
وهو  ذلك  ونحو  وبابانويل  كال�سجرة  معروفة 
يف )25-12-2016(، فمن خلط بينهم طبيعي 

�سوف يخلط يف اإنزال االأدلة.
اأو  دليل  اأي  بيانهم  يف  فلي�ش  قوله   وبح�سب 
اأهل  هم  امللهى  هذا  رواد  يف  االأ�سل  اأن  اإثبات 
االإ�سراك، اإذ اأن بع�ش املنت�سبني اإىل االإ�سالم قد 
فاقوا الكفار يف ممار�سة الرذيلة والف�سوق، فلم 
تعد هذه املهنة ح�سرية على الكفار فنن�سب اأي 

ملهي ليلي اإىل الكفار مبا�سرًة. 

امللهى  هذا  يف  االأ�سل  نعرف  اأن  ن�ستطيع  وقد 
للعملية،  القتلى  اأ�سماء  من خالل االطالع على 
هل اأكرثهم منت�سبني اىل االإ�سالم اأو كفار، حتى 

نعرف االأغلبية ح�سب و�سفه.
وكانت ردود اأفعال قد توالت بعد الهجوم الذي 
يف  و�سقط  اإ�سطنبول  مدينة  يف  التنظيم  تبناه 
الهجم قتلى اغلبهم من دول اإ�سالمية، وياأتي رد 
التنظيم كتو�سيح الأهداف العملية وتربير لعدد 

القتلى من امل�سلمني الذين �سقطوا يف الهجوم.
الرتكية  االأمنية  ال�سلطات  اأعلنت  وقد  هذا 
الهجوم  بتنفيذ  املتهم  قب�ست على  اأنها  االثنني 
املدعو »اأبو حممد اخلر�ساين« بعد اأن تلقت بالغاً 
باأ�سطنبول  اأ�سنيورت  منطقة  يف  مبكانه  يفيد 
بالهجوم  للمتهم  �سورًا  اإعالميون  وعر�ش 

وتظهر عليه كدمات يف الوجه.

حسن بامحسن - المسرى

عماد هادي - المسرى

بعد الجدل الذي أثير في هجوم إسطنبول وسقوط قتلى من المسلمين
تنظيم الدولة: من قتل من المسلمين في التفجير فقد جنى على نفسه وهو للكفر أقرب منه إلى اإلسالم
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الوهن  ودخول  وانحدارها  اأمة  اأي  �سقوط  عند 
والنهب  للنه�ش  عر�سة  تكون  اإليها  وال�سعف 
والدفاع  الردع  على  القدرة  خ�سرت  الأنها  وال�سرقة، 
والت�سرذم  وال�سعف  الوهن  �سببه  وهذا  النف�ش  عن 

يف  االأمة  مفهوم  واختفاء 
في�سيطر  اأبنائها،  عقول 
الت�سرذم  وي�سود  االختالف 
هذه  فتتفكك  واالإنق�سام 
دويالت  وت�سبح  االأمة 
الف�سل  فيكون  متناحرة 
والقوة  الريح  وذهاب 
»َواأَِطيُعوا  تعاىل:  قال   ،
َتَناَزُعوا  َواَل  َوَر�ُسوَلُه   َ اهلَلّ
ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْف�َسُلوا 
َمَع   َ اهلَلّ اإَِنّ  وا  رِبُ َوا�سْ

اِبِريَن« . ال�سَّ
الف�سل  عنه  ينتج  فالتنازع 
اأن  القوة، ولالأ�سف  وذهاب 
اأمة االإ�سالم مل جتتمع بعد 
ر�سي  عثمان  �سيدنا  مقتل 
فبداأ  قاتليه،  ولعن  عنه  اهلل 
وذهاب  االأمة  يف  التنازع 
ولكن  الف�سل،  وثم  القوة 

العلماء  �سلطان  وبقاء  امل�سلم  املجتمع  قوة  ب�سبب 
الأكرث  االأمة  بقاء  على  �ساعد  احلقيقيون  االأمر  اأولو 
ب�سبب  وهذا  �سقطت،  حتى  قرنا  ع�سر  اأربعة  من 
بقاء مفهوم االأمة بينما انح�سر اخلالف بني احلكام 
يعمل  الذي  اجلندي  مفهوم  هناك  فكان  ال�سيا�سيني، 
علي  �سيدنا  مقتل  بعد  فتجد  اجلموع،  مفهوم  �سمن 
اهلل  ر�سي  ملعاوية  االأمر  وا�ستقرار  عنه  اهلل  ر�سي 
عنه اأّن من كان يف مع�سكر علي ر�سي اهلل عنه انتقل 
املناهج  اأخذته  ومن   ، معاوية  مع�سكر  يف  يقاتل 
العقائدية كاخلوارج فقد تكونت منهم الفرق البدعية 
مفهوم  �سمن  يعمل  كان  من  قتالها  على  اتفق  التي 
من  وهم  العراق  اأهل  اتفاق  راأينا  ولذلك  اجلموع، 
مع�سكر علي ر�سي اهلل عنه مع اأهل ال�سام على قتال 
االأمة  اأن  فال�ساهد  ا�ستطار �سرهم،  اأن  اخلوارج بعد 
وي�سيطر  اجلماعي  املفهوم  �سمن  تعمل  قوية  بقيت 
يح�سدون  العلم  اأهل  كان  ولذلك  العلماء،  عليها 
اأو  املتغلب  اأو  الفاجر  احلاكم  مع  للجهاد  النا�ش 
الذي فيه بدعة، حافظوا على اجلهاد وجعلوه جهاد 
اأو منهج معني، فكل معارك  اأمة ولي�ش جهاد طائفة 
االأمة امل�سريية كان اأهل العلم حري�سني على اإدخال 
جموع النا�ش فيه دون النظر اإىل منهجهم وخياراتهم 
يف امل�سائل العقائدية وخ�سو�سا عندما تكون املعركة 
معركة اإميان وكفر، فهذا العز بن عبد ال�سالم ح�سد 
النا�ش وراء املماليك خلو�ش معركة االأمة �سد التتار 
وحال املماليك ال يخفى على طالب علم، وكان �سعار 
املثالية  للطهورية  ولي�ش  امل�سيطر  هو  االأمة  جهاد 
مكانا، بل كان ال�سعار الذي مت رفعه يف عني جالوت 
» وااإ�سالماه« الأن التتار اجتاحوا االأمة و�سقطت كل 
بالد امل�سلمني ومل يبق اإال م�سر، فاملعركة فعال الإنقاذ 
االإ�سالم ولي�ش لن�سرة ال�سلفية اأو االأ�سعرية. وكذلك 
االأتابكة الذين قاموا لقتال ال�سليبني بعد ان اجتاحوا 
بالد ال�سام و�سيطروا على بيت املقد�ش، رفعوا �سعار 
اأن  بعد  كلها  االأمة  ا�ستنه�سوا  والعلماء  اأمة،   جهاد 
بكر�سي  واالحتفاظ  �سلطانهم  همهم  كل  احلكام  كان 
�سو�سة اخليانة  فالكثري منهم نخرت عظامه  احلكم، 
على  والتاآمر  وقتلهم  العلماء  على  التاآمر  مت  حتى 
االأتابك ممدود بعد اأن هزم ال�سليبني يف اأول معركة 

واأنقذ دم�سق، فقتله حاكم دم�سق خوفا على كر�سيه، 
االأتابكة  لن�سرة  دعوتهم  ا�ستمرت  العلم  فاأهل 
ال�سحيح  املنهج  على  يكونوا  ومل  معهم  واجلهاد 
االإ�سالم  معركة  لكن  حالهم،  يعلم  وكلنا  ال�سايف 
اأمة  جهاد  تتطلب 
كل  مع  واجلهاد 
دام  ما  وفاجر  بر 
مقا�سد  يحقق 
احلفاظ  من  اجلهاد 
البي�سة وك�سر  على 
فكان  الكفار،  �سوكة 
�سعار االأتابكة جهاد 
العلماء  وعمل  اأمة، 
جموع  اإدخال  على 
اجلهاد  يف  النا�ش 
حتى  االأتابكة  مع 
للم�سلمني  حتقق 
اآل  �سلطنة  قيام 
امتدت  التي  زنكي 
اإىل  املو�سل  من 
لت�سكل  حلب 
االأمة  حربة  راأ�ش 
اجلهاد  وتخو�ش 
ال�سام  بالد  يف  وجودهم  جتعل  ومل  ال�سليبيني  �سد 
مدى  على  واأ�سالء  ودماء  قتال  رحلة  بل  كنزهة 
ع�سرات ال�سنني، وهذا كان حال �سالح الدين وكذلك 
ا�ش تدخل فيه على طريقة  �سعاره كان جهاد اأمة والَنّ

اجلموع ال الطهرية.
جهاد  مفهوم  ا�ستقرار  على  تدل  تاريخية  ملحة  هذه 
االأمة عند العلماء والعوام وترك اخلالفات العلمية 
هو  وهذا  البي�سة.  عن  والدفاع  ال�سالح  رفع  عند 

وما  القراآين  املنهج 
من  ال�سنة  قررته 
االأمة  جهاد  اأن 
جموع  دخول  اأي 
هو  فيه  النا�ش 
الن�سر  الذي يحقق 
تعاىل:  قال  فقط، 
ُيِحُبّ   َ اهلَلّ »اإَِنّ 
يِف  ُيَقاِتُلوَن  اَلِّذيَن 
ُهم  َكاأََنّ ا  ًفّ �سَ �َسِبيِلِه 
و�ٌش  ْر�سُ َمّ ُبْنَياٌن 
اأبي ُهريرة  ». وعن 
�سلى  النبي  اأن 
و�سلم  عليه  اهلل 
اجلهاد   « قال: 
مع  عليكم  واجب 
كان  برا  ؛  اأمري  كل 
وكذلك  فاجرا«.  اأو 
الكونية  اهلل  �سنة 
يكون  الن�سر  اأن 
جموع  بدخول 
الدين،  يف  النا�ش 
عليهم  فاالأنبياء 
انت�سروا  ال�سالم 

بعد دخول جموع النا�ش يف دعوتهم.
اأن  وجد  اجلماعات  قيام  جواز  لتاأ�سيل  نظر  ومن 
يف  احلاكمة  ال�سلطة  من  تق�سري  وجود  هي  العلة 
جماعات  تاأ�سي�ش  حينها  فيجوز  االأبواب  من  باب 
االأمة  او  ال�سلطة  من  وقع  الذي  بالتق�سري  لتقوم 

كذلك، وبناء عليه فاجلماعة هي و�سيلة لتحقيق غاية 
�سرعية ق�سرت ال�سلطة اأو االأمة بها، مثل احل�سبة اأو 
ذلك، ومتى حتولت اجلماعة  �سابه  الدفع وما  جهاد 
بذاتها اإىل غاية تكون قد انحرفت واأ�سبحت عالة على 
االأمة تزيدها وهناً وركودًا، ومن هنا يظهر لنا الفهم 

ال�سحيح لواقع اجلماعات يف ع�سرنا، 
كلها قامت من اأجل هدف اإعادة اإحياء 
ت�ستت  اأن  بعد  اخلالفة  وقيام  االأمة 
االأمة اإىل دويالت على اأ�سا�ش القومية 
اأ�سا�ش  على  الوالء  مفهوم  نزع  ومت 
الوالء  مفهوم  وزرع  والدين  العقيدة 
ال�سيخ  جتد  �سرت  حتى  القومي 
�سمن  ال�سريعة  كليات  من  يتخرج 
يتخطى  ال  وعقله  القومي  املفهوم 
حدود بلده اجلغرافية التي ر�سمها لهم 

الغرب ال�سليبي.
فكما هو وا�سح للجميع اأن اجلماعات 
ولكن  واحد  هدف  اأجل  من  قامت 
للو�سول  واالأ�ساليب  املناهج  تعددت 
كل  ا�سرتكت  ولكن  الغاية،  هذه  اإىل 
وكذلك  النخبوي،  بالعمل  اجلماعات 
جموع  الإدخال  ال�سعي  يف  ا�سرتكت 

االأمة يف منهجها وم�سروعها، ولالأ�سف كل اجلماعات 
جنحوا  والبعثيون  القوميون  بينما  ذلك  يف  ف�سلت 
وقام  م�سروعهم  يف  النا�ش  جموع  واأدخلوا  ذلك  يف 
كلها  الدول  وباقي  وال�سام  العراق  دولتني يف  للبعث 
فل�سعوبة  مقيت.  علماين  قومي  اأ�سا�ش  على  قائمة 
املعركة و�سرا�سة العدو الداخلي متمثال بالطواغيت 
اجلماعات  ت�سويه  مت  بالغرب  متمثال  واخلارجي 
االإ�سالمية كلها ومت بناء جدار بني االأمة واجلماعات 
علماء  من  واأحبارهم  ورهبانهم  االأعداء  ببنائه  قام 
وال�سحرة  ال�سوء 
لكل  اإذ  االإعالميني، 
فرعون هامان و�سحرة، 
عمل  انح�سر  وبهذا 
االإ�سالمية  اجلماعات 
النخبوي  باجلانب 
االنتقال  يف  وف�سلت 
ال�سعبوي  اجلانب  اإىل 
على مدى ت�سعني �سنة 
معناه  وهذا  م�ست. 
اجلماعات  فعالية  اأن 
واإمكانية تغيري الواقع 
بد  وال  م�ستحيلة  �سبه 
اجلدار  هذا  ك�سر  من 
وبني  بينها  العازل 
اأبو  �سيخنا  قال  االأمة، 
نحن  اهلل:  حفظه  قتادة 
قيادة،  اأزمة  نعي�ش  ال 
اأمة،  اأزمة  نعي�ش  بل 
جتفيف  هو  ودورنا 
االأخ�سر  االأمة  ع�سب 
اجلهاد  نار  واإ�سعال 
فيه، وكذلك قال �سيخنا 
على  يجب  اهلل:  حفظه 
مكلفة،  اأنها  وتعي  م�سوؤولياتها  تتحمل  اأن  االأمة 
دخول  هو  الن�سر  لتحقيق  الكونية  ال�سنة  وقال: 
عليه  اهلل  �سلى  فالنبي  الدعوة،  يف  النا�ش  جموع 
جموع  دخول  بعد  والن�سر  التمكني  له  حتقق  و�سلم 

النا�ش يف اجلزيرة باالإ�سالم.

اأو امل�سروع االإ�سالمي  اإدخال النا�ش يف اجلهاد  لذلك 
حتمية ال بد منها، اأي ال بد من جهاد اأمة، وهذا حمل 
هذا  يف  ف�سلت  االإ�سالمية  اجلماعات  جل  لكن  اتفاق، 
الأ�سباب كثرية ومنها فقدان اخلطاب املنا�سب حل�سد 
اعتماد  عدم  ومنها  م�سروعنا،  يف  واإدخالهم  النا�ش 

التخبط  ومنها  للمرحلة،  املنا�سب  ال�سراع  مفتاح 
ماذا،  اأو  م�سلمة  اأمة  نخاطب  هل  نعلم  فال  املنهجي 
وا�ستخدام  بالتوحيد  العوام  على  اال�ستعالء  ومنها 
على  تدل  اجلماعات  بع�ش  بها  تخت�ش  م�سطلحات 
املنهجية  ومنها  موحدا،  لي�ش  خالفهم  من  اأو  الغلو 
متييع  ومنها  بالكلية،  املخالف  ورف�ش  االإق�سائية 
واإطالق  ال�سرعية  االأ�سماء  ا�ستخدام  وعدم  الدين 
واأعداء  الطواغيت  هوؤالء  على  املنا�سبة  االأحكام 
هم  هل  هوؤالء  حكم  تعلم  ال  االأمة  فاأ�سبحت  امللة، 
اأو مرتدون حتى تعلم حتت  اأو كفار  م�سلمون بغاة 
التمييع  تقاتلهم وتتعامل معهم، فهذا  باب فقهي  اأي 
جعل االأمة مطية الأعدائها، ومنها جعل اأي خ�سومة 
تكفري  اإىل  واإميان وامل�سارعة  كفر  املخالف حرب  مع 
اأبو قتادة  املخالف حل�سم اخلالف معه، قال �سيخنا 
اإال  تقبل  ال  ال�ساذجة  اجلهادية  »العقلية   : حفظه 
واأ�سباب  كثرية  اأمرا�ش   ، والكفر«  االإميان  حرب 
اأدت  االإ�سالمية  اجلماعات  داخل  موجودة  عديدة 
وعلماء  الطواغيت  دور  نن�سى  وال  الف�سل،  لهذا 
ال�سوء يف احتكار الدين وت�سويه املجاهدين وكل ما 
يعد  ومهم  رئي�سي  �سبب  هناك  وكذلك   ، اإ�سالمي  هو 
من اأهم االأ�سباب التي جتعل انتقال اجلهاد من جهاد 
نخبة اإىل جهاد اأمة وهو اأن ب�سبب طول االأمد وكرثة 
اخلذالن وانت�سار اخليانة لدرجة مل ي�سبق لالأمة اأن 
مرت مبرحلة تكون فيها اخليانة على كل امل�ستويات 
انتهاء  واملثقفني  بالعلماء  مرورا  احلكام  من  بداية 
ال�سيخ  م�سايخي  اأحد  اهلل  )ورحم  النا�ش  بجموع 
حممد املقرئ له مقال بعنوان » لي�ش لواقعنا نظري« 
االأمة(  ا�سابت  التي  اخليانة  م�ستويات  عن  يتكلم 
من  حالة  اجلماعات  بع�ش  وقادة  كوادر  فاأ�ساب   ،
جهاد  مع  يتاأقلمون  اأو  يتقبلون  ال  املثالية  الطهرية 
الفاجر،  والفا�سق  الورع  التقي  فيه  يكون  �سعبوي 
وخفي عليهم اأن هذا حال االأمة وهذا كان حالها على 
واأن  الواقع  هذا  ا�ستيعاب  من  بد  فال  التاريخ،  مر 
ال�سرط الوحيد الذي يجب النظر اإليه لقبول اأي فرد 
باجلهاد هو االإ�سالم فقط وخ�سو�سا يف جهاد الدفع 
كل  على  واجب  الدفع  جهاد  الأن  البي�سة،  وحفظ 
م�سلم ولو كان عا�سيا اأو فا�سقا، فهل يجوز منع م�سلم 
فا�سق من ال�سالة اأو ال�سيام اأو احلج؟!، وكذلك يف 

التقي  والكادر  الطلب،  وجهاد  بل  الدفع  جهاد  حالة 
وي�سرب  الفا�سق  ي�ستوعب  اأن  يجب  الطهري  الورع 
عليه ويفرح اأن راأه دخل يف اجلهاد ، وال يعمل على 
اإىل  تطفي�سه بل على الرقي به من الف�سق واملع�سية 
بر  الورع والطهرية، واإال ما هو باب اجلهاد مع كل 
من  ن�ستنبط  وماذا   ، هذا  اإال  وفاجر 
اهلل  ر�سي  �سعد  مع  حمجن  اأبي  ق�سة 
عنهما، اأال تدل على وجود م�سلم عا�ش 
الطلب  جهاد  اأر�ش  يف  اخلمر  ي�سرب 
فر�ش  هو  الذي  الدفع  جهاد  ولي�ش 
الفرو�ش،  من  وغريها  كال�سالة  عني 
اأن  الطهرية  اأهل  على  الواجب  وهنا 
اجلموع  ويقودوا  �سدورهم  تت�سع 
اأهدافهم  ب�سقف  وال�سعود  الرقي  اإىل 
 . ميكن  ما  اأعلى  اإىل  الظلم  دفع  من 
اإىل  وا�ستنها�سهم  حثهم  يجب  وكذلك 
قتل  من  الأهلهم  يقع  وما  بالظلم  القتال 
باآيات  ا�ستنها�سهم  يلزم  وال  وت�سريد 
اَل  َلُكْم  َوَما   « التوحيد فقط، قال تعاىل: 
َوامْلُ�ْسَت�ْسَعِفنَي   ِ اهلَلّ �َسِبيِل  يِف  ُتَقاِتُلوَن 
اَلِّذيَن  َواْلِوْلَداِن  �َساِء  َوالِنّ َجاِل  الِرّ ِمَن 
اْلَقْرَيِة  َهِذِه  ِمْن  اأَْخِرْجَنا  َنا  َرَبّ َيُقوُلوَن 
َلَّنا  َواْجَعل  ا  َوِلًيّ َلُّدنَك  ِمن  َلَّنا  َواْجَعل  اأَْهُلَها  امِلِ  الَظّ
َقْوًما  ُتَقاِتُلوَن  اأاََل   « تعاىل:  وقال  رًيا«،  َن�سِ َلُّدنَك  ِمن 
َبَدُءوُكْم  َوُهم  �ُسوِل  الَرّ ِباإِْخَراِج  وا  َوَهُمّ اَنُهْم  اأَمْيَ َكُثوا  َنّ
ُكنُتم  ن  اإِ َتْخ�َسْوُه  ن  اأَ اأََحُقّ   ُ َفاهلَلّ اأََتْخ�َسْوَنُهْم  ٍة  َمَرّ َل  اأََوّ
ُهْم  ِباأََنّ ُيَقاَتُلوَن  ِلَلِّذيَن  اأُِذَن   « تعاىل:  وقال  وؤِْمِننَي«،  ُمّ
َلَقِديٌر«، كل هذه االآيات  ِرِهْم  َ َعَلى َن�سْ َواإَِنّ اهلَلّ ُظِلُموا 
ت�ستنه�سهم  عليهم  اهلل  ر�سوان  لل�سحابة  موجهة 
الر�سول  اإخراج  امل�ست�سعفني وب�سبب  ب�سبب  للقتال 
اأمة  نخاطب  فنحن  الظلم،  وب�سبب  االأميان  ونكث 
لل�سراع  مفاتيح  ا�ستخدام  من  املانع  فما  م�سلمة 
ب�سعار  االأمة  غزوا  الراف�سة  الواقع،  مع  تتنا�سب 
االأمة  غزى  البعث  حزب  قبلهم  ومن  اإ�سرائيل  قتال 
االأ�سد  حافظ  اهلل  عدو  قال  فل�سطني،  حترير  ب�سعار 
اأفعل  اللبنانية  احلرب  اأبان  اجلميل  بيار  للن�سراين 
ما �سئت من قتل واإجرام وفقط اأرفع �سعار فل�سطني، 
مفتاح  ا�ستخدام  من  بد  فال  االأمة،  حال  هذا  لالأ�سف 
اأن  يجب  اأمة  جهاد  اأراد  فمن  املنا�سب.  ال�سراع 
العملي  املنهج  يف  واملثالية  الطهرية  عن  يتخلى 
والقبول باحلد االأدنى ال�سرعي وهو اإن احلكم اإال هلل، 
وقد ُنقل عن ال�سيخ االأمري النبيل ال�سهيد كما نح�سبه 
ال�سريعة عند  اأنه قال الأن�سار  اأبي ب�سري الوحي�سي 
�سيطرتهم على املكال اأنتم اأمام اأمرين؛ اإما جهاد اأمة 
وفيه دخن و�سوائب.. اأو نعود اإىل اجلبل حيث الطهر 

وال�سفاء..
فيهم  العنا�سر  ع�سرات  من  جماعة  اإما  فاخليار 
اأو جماعة باالآالف حتقق مقا�سد  الطهرية وال�سفاء 

اجلهاد وفيها الدخن وال�سوائب.
اجلماعات  كل  عند  حان  قد  الوقت  اأن  واأعتقد 
درا�سة  وتعيد  الذات  مع  وقفة  تقف  اأن  االإ�سالمية 
التجربة كلها وت�سحح االأخطاء وتكون اأكرث انفتاحا 
والكتب  امل�سجد  يف  العلمية  املدار�ش  خالفات  وترك 
وال حُتمل اإىل ميادين القتال، حيث القتال فلي�ش هناك 

اإال م�سلم يقاتل كافرا حلفظ الدين وبي�سة االأمة.
االأ�سعرية  �سد  ال�سلفية  معركة  تخو�ش  ال  فاالأمة 
الراف�سة  �سد  معركتها  تخو�ش  بل   ، وال�سوفية 

وال�سليبيني والطواغيت املرتدين.
الذين  عباده  على  وال�سالم  وال�سالة  وكفى  هذا 

ا�سطفى.

الشيخ : إسماعيل كلم »أبو محمود الفلسطيني« -لندن

جهاد أمة أو طهرية ضيقة

عندما �سرخ العدناين »اأخذناها بحد ال�سيف غ�سبا...
بتفخيخ وتفجري ون�سف« �سرخ يف وجهه اأهل العلم 
وال�سدق والتقوى وقالوا هذا دليل على اأن خالفتكم 
مع�سية  والتغلب  بالتغلب  اأخذمتوها  فقد  باطلة 
وظلم ولي�ش منهج النبوة واخلالفة الرا�سدة، فعاد 
 العدناين لريقع امل�سققة لقوله »تغلبنا على الكفار«.

اأذهان  يف  موجودة  التزال  والكفر  التغلب  متالزمة 
كثري من اإخواننا فهو يفرت�ش اأن كثريًا من الف�سائل 
يف  هو  و�سيبداأ  غد  بعد  اأو  غدًا  �ستكفر  ال�سام  يف 
وي�سرخ  الكفار  لي�سحق  »التغلب«  ي�سميه  م�سروع 
غ�سباً.....  ال�سيف  بحد  )اأخذناها  باال�ستحقاق 

الخ(.
اإىل  لن�سل  �سادقة  وقفة  اإىل  بحاجة  امل�ساألة 
حكمه؟  وماهو  التغلب؟  معنى  فماهو  احلقيقة.. 
كحتمية  اليوم  عنه  نتحدث  اأن  ي�سح  وهل 
وكاأننا  االأحداث  ن�ستبق  وملاذا  م�ستقبلية؟ 
تنبوؤاتنا  جنحت  حال  ويف  منجمون؟  اأو  عرافون 
اجلديد؟ الواقع  مع  نتعامل  فكيف  الف�سائل   بكفر 

موا�سع  يف  ا�ستعري  فقد  التغلب  معنى  اأما  لالأ�سف 

عن  عجزت  اللغة  وكاأن  يحتمل  ماال  ليحمل  كثرية 
امل�سطلح..  بهذا  اإال  االأمور  من  كثري  عن  التعبري 
)التغلب على قطاع  و  الكفار(  )التغلب على  فيقال 
)التغلب  اإىل  لت�سل  و�ستتو�سع  واملف�سدين(  الطرق 
ثم  املخالفني(  على  )التغلب  ثم  املنحرفني(  على 
مل  من  على  )التغلب  ثم  املن�سقني(  على  )التغلب 
اأمل االأمة وخالفة امل�سلمني(.. وهكذا ت�سري  يبايع 
م�سارها  غري  م�سار  يف  االأمور  ن�سع  عندما  االأمور 
وتختبط  وامل�سطلحات  االألفاظ  تعوم  وعندما 
املختلفة  ال�سور  وتت�سابك  بالفروع  االأ�سول 

فن�سقطها على واقع غري واقعها.
ويعجبني ال�سيخ اأبو قتادة عندما اأغلق هذا الباب 
اأنه  واأح�سب  التغلب  عن  تتحدثوا  ال  وقال  متاماً 

يدرك ماذا يعني فتح هذا الباب من دماء ودماء.
)اخلطاأ  فاأقول:  التنبوؤ..  متار�ش  اأنت  يل  �سيقال 
وانظروا  املعبد(  لهدم  حتماً  �سيوؤدي  االأ�سا�ش  يف 
جلماعة البغدادي كيف بداأت فكرة التغلب تت�سلل 
 اإىل ممار�ساتهم حتى ا�ستحلوا دماء من مل يبايعهم.

حق  بغري  للدماء  و�سفك  وبالء  و�سر  ظلم  التغلب 

الرا�سدين  النبوة وال هو طريق  ولي�ش هذا منهاج 
ولن  الظامل  اجلربي  احلكم  اإىل  اإال  يو�سلنا  ولن 

ن�سل اإىل مراد اهلل مبع�سيته..
اجلربي  باحلكم  )مرحباً  اأحدهم  �سي�سرخ 
جناهد  مل  له  فاأقول  الطواغيت(  حكم  مقابل 
روحك  لبذل  م�ستعدًا  كنت  واإذا  ذلك..  الأجل 
الدماء«  على  يقوم  ظامل  جربي  »حكم  اأجل  من 
والتوجيه.. الن�سح  اإال  منا  لك  ولي�ش   فافعل 

على  »نهيمن«  مل  اإذا  اأننا  يظن  اإخواننا  بع�ش 
فقد  الع�سكرية«  بـ«قوتنا  �سوريا  يف  ال�ساحة 
فلي�ست  قا�سر  ت�سور  وهذا  التاريخ«  »انتهى 
معركتنا  ولي�ست  فقط..  الع�سكرة  هي  القوة 
 »�سوريا« فح�سب ول�سنا ننظر لالأمور »كما تنظر«..
االإ�سالمية  البالد  يف  للحكم  تتو�سل  مل  اإذا 
فال  النبوة  منهاج  على  ال�سرعية  بالطريقة 
يف  فالزلت  توقف  قد  اجلهاد  اأن  ذلك  يعني 
يحكم  من  خرج  اإذا  امل�ستقبل  ويف  امل�سمار.. 
قتاله؟ من  �سيمنعك  فمن  اهلل  �سرع  غري   ب�سرع 

اأحكامها  لها  عبادة  وممار�سته  باجلهاد  القيام 

اأن  بال�سرورة  ولي�ش  وموجباتها..  و�سوابطها 
عبادة  فاحلكم  اأنت..  حتكم  اأن  جهادك  ا�ستحقاق 
وموجباتها..  و�سوابطها  اأحكامها  لها  االأخرى  هي 
فكما اأنك ال جتاهد اإال وفق مراد اهلل فاأنت ال حتكم 

اإال مبراد اهلل..
من  منطقة  على  جهادية  جماعة  ت�سيطر  عندما 
فهل  املرتد  احلاكم  نفوذ  حتت  كانت  املناطق 
للحكم؟ وهل  امل�ستحقة  اأ�سبحت تلك اجلماعة هي 
اأمري اجلماعة ي�سبح اأمري املوؤمنني يف تلك املنطقة؟ 
�سرعية  طرق  اإىل  حتتاج  واالإمارة  اخلالفة  اأن  اأم 
جتاوزها  يجوز  ال  ح�سا�سة  اأ�سئلة  )هذه  الإثباتها؟ 

اإذا كنا نريد حكماً على منهاج النبوة(.
يف  ما  طائفة  مع  �سراعاً  علينا  الواقع  فر�ش  اإذا 
ال�سراع  هذا  مواجهة  من  املانع  فماهو  امل�ستقبل.. 
التغلب  �سعار  حتت  لي�ش  ولكن  ن�ستطيع؛  مبا 
اأخرى  �سعارات  حتت  واإمنا  �سرعي..  غري  الأنه 
النف�ش  عن  والدفاع  ال�سائل  دفع  مثل  �سرعية 
ال�سرعية  االأحكام  �ساقت  هل  ووو..  والعر�ش 
التغلب؟ خي�سوم  من  اإال  يتنف�ش  عاد  فما   باجلهاد 

حل  عن  للحديث  الدافع  اأن  اأظن  اأنني  لكم  اأعرتف 
التغلب فوق كونه خطاأ �سرعي.. فهو انعكا�ش نف�سي 
ملن و�سع بي�سه كله يف جبهة ال�سام.. وهو يف ذات 
الوقت دليل على �سعف نظر القائل به فهو ال يرى 
حاًل غري قتل املخالفني له و�سحقهم.. ومل يفكر يوماً 
ومل  الكلمة  وتوحيد  ال�سف  جلمع  اأخرى  طرق  يف 

يعط ال�ساحة الوقت الكايف..
الذي يراهن على �ست �سنوات يف �سوريا.. عليه اأن 

يراجع حركة التغيري عرب التاريخ..
والذي يريدها )بحد ال�سيف غ�سباً(

نقول له لك طريق ولنا طريق..
والذي يتنباأ بكفر الف�سائل نقول له لقد تعبدنا اهلل 

مبا نحن فيه اليوم ولن ي�ساألنا عن الغيب..
)اأنت  له  قلنا  اإذا  يغ�سب  ال  تغلباً  يريدها  والذي 

ت�سعى للملك(..
�سعار  غري  �سعارًا  فلريفع  يجاهد  اأن  يريد  والذي 

»التغلب«..
-ال�سريعة لي�ست جمرد تنفيذ االأحكام؛ طريقة تويل 

احلكم من ال�سريعة كذلك-

للكاتب: أبو ماجد الخبوبي - اليمن

متالزمة الكفر والتغلب

      فكان هناك مفهوم �جلندي �لذي يعمل �سمن 
مفهوم �جلموع، فتجد بعد مقتل �سيدنا علي ر�سي 
�هلل عنه و��ستقر�ر �لأمر ملعاوية ر�سي �هلل عنه 
�أن من كان يف مع�سكر علي ر�سي �هلل عنه �نتقل 
�ملناهج  �أخذته  ومن   ، معاوية  مع�سكر  يف  يقاتل 
�لفرق  منهم  تكونت  فقد  كاخلو�رج  �لعقائدية 
يعمل  كان  من  قتالها  على  �تفق  �لتي  �لبدعية 

�سمن مفهوم �جلموع

بع�ض  وقادة  كو�در  فاأ�ساب    
�لطهرية  من  حالة  �جلماعات 
يتاأقلمون  �أو  يتقبلون  ل  �ملثالية 
�لتقي  فيه  يكون  �سعبوي  جهاد  مع 
وخفي  �لفاجر،  و�لفا�سق  �لورع 
وهذ�  �لأمة  حال  هذ�  �أن  عليهم 
فال  �لتاريخ،  مر  على  حالها  كان 
و�أن  �لو�قع  هذ�  ��ستيعاب  من  بد 
�ل�سرط �لوحيد �لذي يجب �لنظر 
هو  باجلهاد  فرد  �ي  لقبول  �إليه 
جهاد  يف  وخ�سو�سا  فقط  �لإ�سالم 

�لدفع وحفظ �لبي�سة

تاريخية تدل على  ملحة     هذه 
�لأمة  جهاد  مفهوم  ��ستقر�ر 
وترك  و�لعو�م  �لعلماء  عند 
رفع  عند  �لعلمية  �خلالفات 
�لبي�سة.  عن  و�لدفاع  �ل�سالح 
وما  �لقر�آين  �ملنهج  هو  وهذ� 
قررته �ل�سنة من �أن جهاد �لأمة 
�لنا�ض فيه هو  �ي دخول جموع 

‟‟�لذي يحقق �لن�سر فقط

‟

‟‟

‟
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