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  بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
  

 املباركةر أي قبل اندالع الثورات العربية أشهكنت جالساً قبل ما يقرب من تسعة     
الشيخ احلكيم عطية اهللا اللييب وقد عزمت أمري قبل لقائه على كتابة مقال أتناول فيه  إىل

الفوضى وأمهية خلقها يف بعض الدول العربية واإلسالمية القابلة لالستجابة ملثل هذا النوع من 
قطرة دم مسلم واحد أحب إيل من الدنيا  وفق شروط معينة ومعايري خاصة، حيث ،الفوضى

  وما عليها.

أن ال سبيل  ،لقد تأكد يف نفسي بعد طول تفكري وإمعان نظر يف حال األمة     
خلالصها مما هي فيه من الذلة واملهانة، وتسلط عباد الصليب وطواغيت احلكم اجلربي عليهم، 

عربية واإلسالمية تتهيأ فيه هذه إال بوجود شكل خاص من أشكال احلياة يسود اتمعات ال
اتمعات تدرجيياً لتحقيق موعود اهللا خبالفته يف األرض، وهذا الشكل من أشكال احلياة هو ما 
أمسيه أو أمسيته يف حينه بالفوضى احملمودة، حيث ستفسح هذه الفوضى جماالً خللق بيئة مناسبة 

يقة يصعب على العدو التعامل معها وإجياد تربة خصبة لنمو احلركات اجلهادية ومتددها بطر
 بعثرةبالطرق املعهودة يف القضاء على احلركات اجلهادية، وسيترتب على خلقها كذلك 

ق املفكرين أوراق العامل بطريقة وشكل يصعب على أحذ وبالتايل بعثرة أوراق املنطقة العربية،
  والصورة اليت سيكون عليها. التنبؤ حباله وكيفيته

ا مقدم عليه فقد تناولت يف تلك اجللسة مع الشيخ عطية اهللا على ولعظيم ما أن    
 وجه املشورة والرأي رغبيت يف كتابة هذا املقال، ففاجأين أكرمه اهللا بسابق مشاورته لشيخنا

 أشار عليأسامة بن الدن رمحه اهللا يف مثل هذا الذي عرضته عليه أو حنو ذلك، و الشهيد
األمر وال أخوض فيه حبثاً أو كتابةً ملا يترتب على ذلك من رمي أكرمه اهللا أن ال أتناول هذا 



 ] ٤[ .............................. ................. العامل على أعتاب الفوضى

 اهللا حفظه -) أبوعبيدة(هللا خالد العدم عبد ا ااهد: خاأل ..... بقلم............................................................

أسامة بن الدن  شيخنا الشهيد للمجاهدين وطعنٍ م من قبل املتربصني كما أشار عليه بذلك
 مسبقاً، مث كان الذي أشار به علي يف حينه.   

ومنين  نرجوه أجرى اهللا على أيدي عباده ما كنا أما اليوم وهللا احلمد واملنة وقد    
طواغيت  ألنه ال سبيل للقضاء على ،أنفسنا حبدوثه وذلك حبركة الشعوب العربية نفسها

عن األمة، وإعادة املسلم إىل مكانه الطبيعي  احلكم اجلربي، وإزالة ركام قرن من الذلة واملهانة
ريته بالطعن ، فليس لدعي متربص باجلهاد وااهدين أن يرفع عقالذي اختاره اهللا له إال بذلك
، وإذا كان وال ونرجو اهللا أن يزيده ملا فيه خري اإلسالم واملسلمنيعلينا فيما نعرضه ونسوقه، 

بد فاعل فليطعن على الشعوب ثورم وقومتهم وانتفاضتهم على جالديهم وال إخالُ عاقالً 
  يفعل ذلك اليوم.   

دة يف بعض الدول لقد جال يف خاطري يف تلك األيام أن تسود الفوضى احملمو    
العربية واإلسالمية القابلة واملهيأة ظروفها وأحواهلا لتقَبلَ ذلك، أما اليوم وهللا احلمد واملنة فليس 

بل العامل برمته مبا فيه بالد الروم بشقيها  ها تسري حنو الفوضى احملمودةالدول العربية وحد
مما هو عليه احلال يف البلدان  األورويب واألمريكي يسري حنو ذلك، وإن كان خبطى أضعف

 العربية.

فالبالد العربية وخاصة تلك البالد اليت تفجرت فيها الثورات الشعبية بشكل     
إىل  هي يف طريقها خطوة واحدة بإذن اهللا تعاىل، بلمزلزل، ال ميكن هلا أن ترجع للوراء ولو 

دول طابعاً وشكالً من ، حيث بدأت تأخذ هذه المزيد من التحرر من ربقة الطاغوت وحتكمه
أشكال احلياة العربية البدائية الشبيه مبا قبل تشكل الدول مبفهومها املعاصر، وهي حنو مزيد من 
االستقاللية الذاتية الداخلية، وذلك على درجات متفاوتة كل على حسبه، وإن الذي يظن 

بل الثورة، أو يمين نفسه أن سابق ما ق إىل وامهاً أن البالد العربية ميكن أن يستقر أمرها أو تعود
تؤيت الدميقراطية أكلها على الطريقة الغربية فيتم تداول السلطة على النمط الغريب بني األحزاب 
املختلفة، ويسود االستقرار السياسي واألمين هذا ال يدرك حقيقة ما جيري اليوم فضالً عن 



 ] ٥[ .............................. ................. العامل على أعتاب الفوضى

 اهللا حفظه -) أبوعبيدة(هللا خالد العدم عبد ا ااهد: خاأل ..... بقلم............................................................

نها ما يعرف باحلكم الدميقراطي معرفته بطبيعة الشعوب العربية اليت ال تقبل طبيعتها وتكوي
  وتداول السلطة وذلك لألسباب التالية: 

أن طبيعتهم القبلية متنع انقياد بعضهم لبعض وال يتم اجتماعهم وانتظامهم مع  األول منها:
وجود الفوضى والسالح بأيديهم إال بوجود صبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم من 

ابن خلدون يف مقدمته، وهذا ممتنع وجوده يف ظل الدميقراطية  الدين على اجلملة كما قال
  الغربية. 

، غالبا أن تعدد الطوائف الدينية والقومية يف الدولة الواحدة مينع االستقرار السياسي الثاين:
عن ناظر كل  وفلسطني وبالتايل تداول السلطة بني الفرقاء بطريقة سلسة، وما العراق ولبنان

  لبيب ببعيد.

أن العرب خاصة واملسلمني عامة أبعد ما تكون ثقافتهم عن تقبل مثل هذا النوع من  لث:الثا
  احلكم وفهم طبيعته، فهم مل يعتادوا عليه ولن يعتادوا لسابق ما ذكرنا من حاهلم.

أن اإلنسان العريب ال ينقاد إال بالدين أو بالقوة وليس من املعقول أن يتسلط عليهم  الرابع:
هم باحلديد والنار حىت خيضعوا له بعد أن حطموا بدمائهم صنم الوهن طاغوت آخر يسوس

الذي حذر منه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، والنظام الدميقراطي لن حيكم الناس بالدين ولن 
  مسهم العرب. والنار وبالتايل لن تفلح يف قوم احيكمه باحلديد 

ثري من تطلعاته، ولن جتلب له لقمة العيش أن الدميقراطية لن حتقق للمواطن العريب الك اخلامس:
اليت انتفض من أجلها يف بعض املواطن، حيث أن هذه الدول ال متلك مقدرات ذاتية تليب ا 
حاجات مواطنيها، وبالتايل لن يشعر املواطن العادي بأي تغيري حقيقي يف معيشته، وسيتكرر 

  والعودة بالتايل للمربع األول. املشهد القدمي ذاته من خروج للشوارع وإطاحة للحكومات 
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أما الروم اليوم بشقيها األورويب واألمريكي عصب االستقرار الكوين فتسري خبطى مسرعة حنو 
اهلاوية االقتصادية واإلفالس املهلك وما نراه ونسمعه من وضع خطط لتاليف االيارات 

ى، ألن هذا النظام الرأمسايل االقتصادية ما هو إال حماوالت ترقيعية مؤقتة لن تلبث إال وتتداع
ه خصم الذي أعلن احلرب على اهللا بأكله أموال الناس بالباطل ال ميكن أن ينتصر يف حربٍ

  فيها اجلبار املنتقم الذي يأخذ أعدائه يف أوج قوم وغرورهم.

وال شك أن هذه الثورات العربية اليت متهد حلدوث فراغ سلطوي يعقبه ال شك فوضى عارمة 
تعيد املنطقة العربية إىل حكم الطوائف والقبائل، ستبعثر أوراق النظام العاملي القائم ما قبل 
 الثورة، وستشكل عامالً مهماً يف خلخلة االقتصاد الغريب، وبالتايل دفعه إىل مزيد من اإلاك

  الذي سيساهم يف تدمريه كليةً بعون اهللا.   

إن أمريكا اليوم حتتضر بل هي يف رمقها األخري والفوضى إليها أقرب من شقها اآلخر أوروبا، 
فالدوالر عصب التماسك االقتصادي الكوين اجلامع للخليط اإلثين يف الواليات املتحدة 

 األمريكي الذي أثخنته احلرب علىاألمريكية يتعرض هلزات قاصمة بسبب ختبطات االقتصاد 
اإلرهاب، واالقتصاد األمريكي عماد االقتصاد العاملي مير بأقصى حاالت التأزم، فاياره  أمسوه

  يعين ايار املنظومة االقتصادية العاملية وايار االقتصاد العاملي يعين الفوضى.

من غريها ألنه ليس هناك  الفوضى إىل وكما أسلفت فإن الواليات املتحدة األمريكية أقرب
جامع هلذه الواليات املختلفة عرقياً وإثنياً ومذهبياً جيمعهم سوى الدوالر وقوة االقتصاد، فإذا 
ضعف اقتصادها واار ستنهار معه هذه الوحدة اهلشة، فليس هناك قومية جامعة تتعصب فيما 

هم من التفرق والشتات، بينها لتفادي االيار والفوضى، وليس هناك مذهب جامع هلم جيمع
ليس هناك سوى شيء حمسوس واحد تعبده ااميع األمريكية وهو إهلهم األوحد أال وهو 

  الدوالر.
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إن اوي األصنام العربية اليت جثمت على صدور املسلمني عقوداً طواالً، ودخول املنطقة 
وم بشقيها األورويب العربية بفوضى ال أرى هلا منها خمرجاً على املدى املنظور، ووقوف الر

التردي األخرية يف مهاويها، أقول إن هذا  فة اهلاوية الفوضوية تنتظر نطحةواألمريكي على حا
ويهيئ العامل الستقبال اخلالفة  ،أمام املؤمننيويزيل عوائق التمكني الذي ذكرت يذلل الصعاب 

اجلديد الذي  الضيفذا الراشدة اليت بشر ا نبينا الكرمي حممد صلوات اهللا وسالمه عليه، ه
لئت ظلماً وجوراً، وكأين أنظر الساعة ليوم بعاث وقد سيمأل األرض عدالً وقسطاً كما م

هلكت صناديد األوس واخلزرج ويأت املدينة الستقبال سيد العاملني حممد صلى اهللا عليه 
الصديق رضي  وسلم وصحبه املهاجرين وإقامة دولة اإلسالم األوىل، تقول الصديقة عائشة ابنة

م املدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت دقَمه اهللا لرسوله فَقد كان يوم بعاث يوماًاهللا عنهما: 
  .سرام

فهل يا ترى يتكرر املشهد وتكون الثورات العربية ملسلمي آخر الزمان، كيوم بعاث ملسلمي 
  الصدر األول.؟ هذا ما ستفسح عنه األيام القادمة. 

  خاصة مبا يلي: يةاجلهاد م فإين أنصح املسلمني عامة والطالئعوعلى ضوء هذا القاد

وعدم وختزينه ملا هو قادم من أيام، االحتفاظ بالسالح الذي هو رمز العزة والوجود  أوالً:
وعدم االغترار بالوعود الزائفة من قبل  مهما كان تارخيها، تسليمه ألي كان من مسميات

ي ااهد أن هذا السالح الذي أكرمك اهللا حبمله إمنا ، وال جيب أن يغينب عن بالك أخدأح
جيب استخدامه فيما أوجبه الشرع من القتال الشرعي املنضبط بعيداً عن الرتاعات القبلية 
والعصبيات اجلاهلية، وجيب أن يعلم يف هذا املقام أن دماء املسلمني معصومة ولزوال الدنيا 

  أهون عند اهللا من سفك دمٍ بغري حق.  
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التهيؤ نفسياً وجسدياً ومادياً وفكرياً ملا هو قادم من حروب وصدامات مع العدو  ثانياً:
الداخلي والعدو اخلارجي وإن كنت أستبعد هذا األخري لضعفه اقتصادياً عن التحرك يف اجتاه 
شن حرب هنا أو هناك يف املدى املتوسط، وما حصل إىل اآلن ما هو إال بداية املشوار حنو 

  ة الراشدة املوعودين ا. اخلالف

: التهيؤ بشكل جدي ووضع اخلطط املناسبة مللئ الفراغ السلطوي، وإدارة مناطق ثالثاً
التوحش اليت ستتشكل بعد ايار األنظمة القائمة كما هو حاصل اليوم يف ليبيا واليمن وسوريا 

 يغلب عليها غداً بعون اهللا، وستظهر مناطق التوحش بصورة جلية واضحة يف الدول اليت
الطابع القبلي والطائفي، فعلى قادة العمل اجلهادي  وأصحاب الرأي واملشورة واملطاعني يف 
أقوامهم فقه إدارة هذه املرحلة ومعرفة أدبياا، وأنصحهم بكتاب إدارة التوحش أليب بكر 

  ناجي حفظه اهللا ففيه خري كثري بإذن اهللا. 

عدم االغترار بالتمكني الوقيت هنا وهناك فاحلرب ما عدم التعجل يف قطف الثمرة، و رابعاً:
زالت يف بدايتها، والعدو ما زال قوياً يستطيع احلركة، والعوائق املادية اليت متنع التمكني 
احلقيقي الفعلي ما زالت قائمة، فيجب التنبه لذلك جيداً وعدم االغترار بالقوة، وإمنا التؤدة 

  واقع اجلديد.       واخلطوة البطيئة يف التعامل مع ال

االلتفاف حول العلماء الصادقني والقادة الربانيني واالجتماع عليهم، وعدم االغترار   خامساً:
  باألمساء مهما كان ماضيها وإمنا يعرف الرجال باحلق وال يعرف احلق بالرجال. 

ات اخلالفة يئة الناس وتبشريهم مبا هو قادم من عزة املسلمني، وأن األمة على عتب سادساً:
الراشدة والتركيز على هذه املعاين يف خماطبتهم، والرأفة م ويف دعوم، وعدم التشدد معهم 

 رميالبعد عن املسارعة واازفة يف اليف الدعوة واخلطاب، وخماطبتهم مبا يعقلون، والبعد كل 
مه، وحتتاج الكثري العربية عانت البعد عن الدين ومفاهي فالشعوب، بالكفر أو الفسق أو التبديع

  حىت ترجع إىل دينها احلق وتلتزمه منهجاً للحياة. 
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االستغناء عن األوراق النقدية واالستعاضة عنها بالذهب، حيث أن هذه األوراق  سابعاً:
  االقتصادية القادمة يف بالد الروم.  تالنقدية ستفقد قيمتها الشرائية مستقبالً بسبب االيارا

فظ املسلمني يف كل مكان، وأن حيقن دماءهم وجينبهم كل مكروه، وأن هذا واهللا أسأل أن حي
يربم هلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته حىت ال يكون أحد أعز منهم، ويذل أهل معصيته حىت ال 

  يكون أحد أذل منهم.

  واحلمد هللا رب العاملني
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