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يعيش العالم اليوم فترة أشبه مبا قبل انهيار االحتاد السوفيتي؛ فالرأسمالية 
الي���وم على ش���فير قبره���ا تبكي مل���كاً زائاًل ل���م تعتبر فيه مبا ج���رى للفكرة 
الش���يوعية، وأصبح العالم الي���وم يبحث عن التحالفات، وكل يتش���بث بفكره 

ومنهجه عله يكون سلماً ملصاحله وجناة مستقبله.

وكم���ا ثبت للن���اس بالتجربة أن الش���يوعية فش���لت، ثبت الي���وم بالتجربة أن 
الرأس���مالية والدميقراطي���ة أفلس���ت، وأن نهايته���ا املتوقعة أس���وأ من نهاية 
االش���تراكية الش���يوعية، س���واء بس���واء، وخطوة بخطوة، حذو القذة بالقذة، 
والتاريخ يعيد نفس���ه؛ فاألمم الس���الفة مهالكهم ش���اهدة، وآثارهم موجودة، 
وأعماله���م تتك���رر في الالح���ق من األمم،  فمص���ارع الظلم و الظاملني س���نة 
ثابت���ة ال تتب���دل }َواَل يَْظِلُم َربَُّك أََحًدا{ الكه���ف )49(، كما أن طريق األنبياء 
»الذي يتمس���ك به اجملاهدون اليوم ويتبعونه حذو القذة بالقذة«  واحد، سنة 
نَْيا َويَْوَم يَُقوُم اأْلَْشَهاُد{  ثابتة }ِإنَّا لَنَنُْصُر ُرُس���لَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا ِفي الَْحَياِة الدُّ

غافر)51(.

 ل���م يبق للناس خيار، وقد قامت عليهم احلجة الرس���الية واحلجة البش���رية 
التي جربوها.

وما وصل احلال إلى ما وصل إليه إال بسبب ظلم وجور أحكام البشر، فهي ال 
تصلح الناس، ومهما منقها أصحابها وزينوها فلن حتل مش���اكل البش���ر، ولن 

تصلح حياتهم.

إن قوانني البش���ر تفس���د العالم وتوصله إلى ش���فير الهاوية، وال مصلحة لهم 
بها، فتحكيمها س���بب في الفساد والدمار وانهيار األخالق وفشو الظلم الذي 

ضج منه أهل الدنيا وأهل الدين.

إن ش���ريعة الل���ه هي احلل وهي اخملرج، وإن قان���ون الله هو الذي يوافق فطر 
الناس؛ ألن الله أعلم بش���ؤون عباده ومبا يصلحه���م؛ فهو اخلالق العالم بهذه 

النفوس }َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقنُوَن{ املائدة )50(.

 وال سبيل إلى حتكيم الشريعة إالاّ باجلهاد؛ فهو شريعة الله احملكمة، والدواء 
الناجع ملش���اكل العال���م اليوم، وال ميكن أن يكون الع���الج بغيره أبداً، وال يكف 
بأس أي معتٍد إالاّ به، وال يزال ظلم وجتبر الشرك إالاّ به، وال ميحوا آثار الكفر 

إالاّ هو.

باجلهاد في س���بيل الل���ه يُحفظ الدي���ن، وتُحقن الدماء، وتُص���ان احلرمات، 
وتُحفظ البيضة، ويحمى السبيل.

فكل الوس���ائل بدونه جه���ل وعبث، والصائل املعتدي عل���ى الدين والعرض ال 
يرده الوعظ واحللول السلمية واملفاوضات العبثية واحلوار، فال يفل احلديد 

إالاّ احلديد.

فال يُكس���ر ُهبُل من واقع الن���اس وقلوبهم إالاّ بالهدم والتدمير، ولذلك ش���رع 
الله الغلظة والش���دة على أعدائه احملاربني }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َقاِتلُوا الَِّذيَن 
اِر َولَْيِجُدوا ِفيُكْم ِغلَْظ���ًة َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقنيَ{ التوبة  يَلُونَُك���ْم ِمَن الُْكفَّ
ُروَن{  كَّ ْد ِبِهْم َمْن َخلَْفُه���ْم لََعلَُّهْم يَذَّ ���ا تَثَْقَفنَُّهْم ِفي الَْحْرِب َفَش���رِّ )123(، }َفِإمَّ

األنفال )57(. 

وبحمد الله مسيرة اجلهاد واجملاهدين وصلت إلى هذه احلقائق؛ فكانوا قدر 
الله وس���نته في الذين ظلموا }َونَْحُن نَتََربَُّص ِبُكْم أَْن يُِصيَبُكُم اللَُّه ِبَعَذاٍب ِمْن 

ِعنِْدِه أَْو ِبَأيِْدينَا َفتََربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمتََربُِّصوَن{ التوبة )52(.

وكفاهم فخراً أنهم التزموا بهذه الشعيرة، وهم اليوم على مشارف الفتوحات، 
وعل���ى أبواب املالح���م، يعيدون س���لطان الله وحكم���ه إلى أرض���ه، ويأمرون 
باملع���روف وينهون ع���ن املنكر، ويقيمون الص���الة ويؤتون ال���زكاة، ولله عاقبة 
اِلَحاِت لََيْس���تَْخِلَفنَُّهْم ِفي  أمره���م }َوَع���َد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْك���ْم َوَعِملُوا الصَّ
نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم  اأْلَْرِض َكَما اْس���تَْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِه���ْم َولَيَُمكِّ
ُكوَن ِبي َش���يًْئا َوَمْن َكَفَر بَْعَد  لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يَْعبُُدونَِني اَل يُْش���رِ َولَيَُبدِّ

َذِلَك َفأُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن{ النور )55(.

االفتتاحية

التحرير
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}َوِإَذآ أُنِزلَ���ْت ُس���وَرةٌ أَْن آِمنُ���واْ ِباللَّ���ِه َوَجاِهُدواْ َمَع َرُس���وِلِه اْس���تَْأَذنََك أُْولُواْ 
���َع الَْقاِعِديَن * َرُضواْ ِبَأن يَُكونُواْ َمَع الَْخَواِلِف  ���ْوِل ِمنُْهْم َوَقالُواْ َذْرنَا نَُكْن مَّ الطَّ
ُس���وُل َوالَِّذيَن آَمنُواْ َمَعُه َجاَهُدواْ  َوُطِب���َع َعلَى ُقلُوِبِهْم َفُهْم الَ يَْفَقُهوَن * لَِكِن الرَّ
ِبَأْمَواِلِه���ْم َوأَنُْفِس���ِهْم َوأُْولَِئَك لَُهُم الَْخيَْراُت َوأُْولَِئَك ُه���ُم الُْمْفِلُحوَن * أََعدَّ اللَُّه 
لَُه���ْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها األَنَْهاُر َخاِلِدي���َن ِفيَها ذِلَك الَْفْوُز الَْعِظيُم * َوَجاَء 
ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب ِليُْؤَذَن لَُهْم َوَقَعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اللََّه َوَرُس���ولَُه َس���يُِصيُب  الُْمَعذِّ
َعَفاِء َواَل َعلَى الَْمْرَضى َواَل َعلَى  الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب أَِليٌم * لَيَْس َعلَى الضُّ
الَِّذيَن اَل يَِجُدوَن َما يُنِْفُقوَن َحَرٌج ِإَذا نََصُحوا ِللَِّه َوَرُس���وِلِه َما َعلَى الُْمْحِس���ِننَي 
ِم���ْن َس���ِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحي���ٌم * َواَل َعلَى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتَ���ْوَك ِلتَْحِملَُهْم ُقلَْت اَل 
ْمِع َحَزًن���ا أاَلَّ يَِجُدوا َما  أَِج���ُد َما أَْحِملُُك���ْم َعلَيِْه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُه���ْم تَِفيُض ِمَن الدَّ
���ِبيُل َعلَى الَِّذيَن يَْس���تَْأِذنُونََك َوُهْم أَْغِنَياءُ َرُضوا ِبَأْن يَُكونُوا  يُنِْفُقوَن * ِإنََّما السَّ

َمَع الَْخَواِلِف َوَطَبَع اللَُّه َعلَى ُقلُوِبِهْم َفُهْم اَل يَْعلَُموَن{ التوبة )93:86(.

يب���ني الله س���بحانه وتعالى في ه���ذه اآليات تباين أحوال الن���اس مع اجلهاد، 
فمنهم:

ْوِل ِمنُْهم{  1- الناكلون عن اجلهاد، وبني الله صفاتهم،}اْس���تَْأَذنََك أُْولُواْ الطَّ
فه���م رغم ما ميلكون من وس���ائل اجله���اد والبذل ال يتقدم���ون الصفوف كما 
تقتضيه املقدرة التي وهبها الله لهم، ويوجبه عليهم شكر النعمة التي أعطاها 

الله إياهم، ولكنهم متخاذلون يعتذرون ويطلبون أن يقعدوا مع النساء.

واملصيب���ة التي أبتلوا بها أنهم ال يستش���عرون ما في ه���ذه القعدة الذليلة من 
صغ���ار وه���وان، ما دام فيها الس���المة، وطالب الس���المة ال يحس���ون العار؛ 
فالسالمة هدف الراضني بالدون، ولذلك }َرُضواْ ِبَأن يَُكونُواْ َمَع الَْخَواِلِف{ 

فهم ال يذودون عن دين وال يدفعون عن حرمة.

ولهم أعذار ال حد لها أبداً، قدمياً وحديثاً، ولكن أصولها واحدة وإن اختلفت 
مخارجها، وعلى كل من سمع أعذار من يصد عن اجلهاد أو يتخلف عنه بعد 
االستطاعة، عليه أن يعرضها على آيات الله تعالى، ليجد التطابق في األصول 
ب���ني أع���ذار األولني واملتأخري���ن، فالذين قالوا لو نعلم قت���االً في القدمي، هم 
الذين يقولون اليوم بأن هذا ليس بجهاد، وأمريكا هي التي حترك اجملاهدين 
أو تفس���ح اجملال لهم ليعطوها املبرر لتنفيذ خططها، وهكذا؛ ميكن لكل عبد 

أن يق���ارن بني أقوال املثبطني اخملذلني اليوم، وأقوال املنافقني قدمياً نس���أل 
الله أن يعافينا من ذلك.

} َفُه���ْم{ »الف���اء« تفيد ترتب ما بعده���ا على ما قبله���ا، ألن طبع القلب على 
النفاق يفس���د الفكر، فال ينظر إلى عواقب األمور، وال ما تنتهى إليه، وأعيد 

الضمير لتاكيد وصفهم، وثبوت حالهم.

} الَ يَْفَقُه���وَن { فالذين يرضون بالقعود م���ع اخلوالف ال يفقهون وإن أخذوا 
أكبر الش���هادات م���ن أفضل اجلامعات، وهم ال يعلم���ون وإن وجهت إليهم كل 
أس���ئلة الفتاوى، فهذا نص كتاب الله س���بحانه وتعالى  نفى عنهم الفقه الذي 
ه���و العلم بلباب األمور وغايتها، فهم لم يعرفوا أن موقفهم لو س���لك املؤمنون 
مس���لكه لذلوا، ولذهبت ربحهم، ولو كان���وا يفقهون ألدركوا ما في اجلهاد من 

قوة وكرامة وبقاء كرمي، وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم.

ولئ���ن ذم الله حالهم  وهم يس���تئذنون ف���ي ترك اجله���اد، ويختلقون األعذار 
واملب���ررات لقعودهم، فكيف بالت���ارك من غير اس���تئذان، أو الطاعن في من 

قاموا مبا فرضه عليهم الرحمن؟ نعوذ بالله من اخلذالن. 

وكان في مقابل ه���ذا الصنف املذموم صنف أحبهم الله ورضي فعلهم، وحث 
عليه، وهم: 

ُسوُل  2- القائمون باأمر اجلهاد: فأثنى الله على حالهم، وزكى فعالهم }لَِكِن الرَّ
َوالَِّذي���َن آَمنُواْ َمَعُه َجاَهُدواْ ِبَأْمَواِلِهْم َوأَنُْفِس���ِهْم َوأُْولَِئَك لَُهُم الَْخيَْراُت َوأُْولَِئَك 
ُه���ُم الُْمْفِلُحوَن{ امتألت قلوبه���م بحب الله تعالى؛ فآث���روه على كل الوجود، 
ورضوا باملش���قة -وإن اشتدت- مرضاة له سبحانه وتعالى، فاالستدراك هنا 
لبي���ان رفعة املنزلة التى وصل إليها املؤمنون ف���ى مقابل الذلة التى ارتضاها 
الناكلون، وذكر الرس���ول فى هذا املقام لألش���ارة إلى أن مقام الرسالة يوجب 
اجله���اد؛ ألنه تبليغ للدعوة، وحماية لها، ودفع للذين يعاندونها، ووارث النبوة 
حق���اً هو من حقق منهج الرس���ول ف���ي واقعه، وذكر بجوار مقام الرس���الة من 
مع���ه، أى م���ن آمنوا، وص���اروا معه فى جه���اده الذى حمل عبئ���ه بحمله عبء 
الرس���الة }َجاَهُدواْ ِبَأْمَواِلِهْم َوأَنُْفِس���ِهْم{ أى قدم���وا النفس والنفيس، وقدم 
سبحانه وتعالى اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس، مع أن النفس أغلى وأعز، 

إشراقة آية

عبد السالم العدناني
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واجلود بها أقصى غاية اجلود، قدم املال مع ذلك؛ ألن اإلنفاق فى سبيل الله 
هو عدة اجلهاد ابتداًء، وامتش���اق الس���يوف هو نهايتها، وألن ذلك يشير إلى 

أنهم باعوا أنفسهم لله تعالى واطرحوا الدنيا اطراحاً.

يسعون لإلبرار بالنذر وهبوا النفوس لربهم ومضوا 

 فهم الذين نهضوا بتكاليف التوحيد، وعملوا مبا أوجبه عليهم اإلميان؛ وأدوا 
ضريب���ة العزة التي ال تنال بالقعود الذليل } َوأُْولَِئَك لَُهُم الَْخيَْراُت { خيرات 
الدني���ا واآلخرة، في الدنيا لهم العزة، ولهم الكرامة، ولهم املغنم، ولهم الكلمة 
العالي���ة، وفي اآلخرة لهم اجلزاء األوفى، ولهم رضوان الله الكرمي } َوأُْولَِئَك 
ُهُم الُْمْفِلُحوَن { الفالح في الدنيا بالعيش الكرمي القومي والفالح في اآلخرة 

باألجر العظيم

ث��م هناك طائفة ثالث��ة، الهي جاهدت، والهي من الناكلني، وهم أصحاب 
َعَفاِء  األعذار الش���رعية، قال تعالى في بيان حالهم وحكمهم} لَيَْس َعلَى الضُّ
َواَل َعلَ���ى الَْمْرَض���ى { فهم ضعفاء عاجزون عن القت���ال لعلة في تكوينهم، أو 
لشيخوخة تقعدهم؛ أومرضى ال يستطيعون احلركة واجلهد } َواَل َعلَى الَِّذيَن 
اَل يَِج���ُدوَن َما يُنِْفُقوَن { وال جناح كذل���ك على القادرين على احلرب، ولكنهم 
ال يجدون الرواحل التي حتملهم إلى أرض املعركة، ليس على هؤالء حرج إذا 
تخلفوا عن املعركة في امليدان، فإذا حرموا املش���اركة فيها لهذا الس���بب أملت 
نفوس���هم حتى لتفيض أعينهم دموعاً، ألنهم ال يج���دون ما ينفقون ليخرجوا 

للجهاد.

} ِإَذا نََصُح���وا ِللَّ���ِه َوَرُس���وِلِه { فاش���ترط لرف���ع احلرج واس���تحقاق الثواب 
ألصح���اب األع���ذار أن تك���ون قلوبه���م مخلصة لله ورس���وله، ال يغش���ون وال 
يخدع���ون، ويقوم���ون بعد ذلك مبا يس���تطيعونه - دون القتال - من حراس���ة 
أو صيان���ة أو قيام على أهالي وذرية اجملاهدين، أو أعمال أخرى تعود بالنفع 
على املس���لمني، لي���س عليهم جناح، فهم يحس���نون بقدر ما يس���تطيعون، وال 

جناح على احملسنني، إمنا اجلناح على املسيئني الناكلني.

قال ابن كثير)1( »فليس على هؤالء َحَرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، 
ولم يرجفوا بالناس، ولم يُثَبِّطوهم، وهم محسنون في حالهم هذا« أه�.

)وميك���ن ترجم���ة ه���ذا »النصح«عملي���ا في أمر اجله���اد، ب���أن الواجب على 
أصحاب األعذار هو ما يلي:

اقة حقا للجهاد، كهؤالء الذين  1- إخالص النية وصدقها: بأن تكون نفسه تَوَّ
ْم���ِع{ واحلق أن املعذور  وصفه���م الله بقوله: }تََولَّ���وا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمْن الدَّ
الذي ال يغزو إن لم حتدثه نفسه بالغزو فإنه يخشى عليه من النفاق، كما قال 
ْث نَْفَسُه ِبالَغْزِو  رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: »َمْن َماَت َولَْم يَْغُز َولَْم يَُحدِّ

َماَت َعلَى ُشْعَبٍة ِمَن الِنَفاٍق«)2(.

2- الدع���اء من أعظم م���ا يعني به املعذورون إخوانَهم الغ���زاة هو الدعاء لهم 
بالنصر ولعدوهم باخلذالن. فقد قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم: »َهْل 

)1( تفسير ابن كثير )4 / 198(.
)2( صحيح مسلم ح)1910( عن أبي هريرة رضي الله عنه.

تُنَْصُروَن َوتُْرَزُقوَن ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكْم«)3(.

3 - النفق���ة ف���ي س���بيل الله: أصح���اب األعذار غي���ر الفقراء يج���ب عليهم 
اجله���اد بامل���ال، بتجهيز الغ���زاة وإمدادهم باملال والس���الح وامل���ؤن، وبرعاية 
أس���ر اجملاهدين والش���هداء واألس���رى، فقد قال رس���ول الله صلى الله عليه 
ْز َغاِزًيا أَْو يَْخلُْف َغاِزًيا ِفي أَْهِلِه ِبَخيٍْر أََصابَُه اللَُّه  وس���لم: »َمْن لَْم يَْغُز أَْو يَُجهِّ
ِبَقاِرَعٍة َقبَْل يَْوِم الِْقَياَمِة«)4(، واحلديث فيه وعيد ش���ديد، فمن حبس���ه العذر 
ع���ن اجلهاد بنفس���ه وله م���ال، وجب علي���ه أن ينتقل إلى البَ���َدل، وهو جتهيز 
الغزاة ورعاية أهلهم، وله في هذا األجر احلس���ن لقول رس���ول الله صلى الله 
َز َغاِزًيا ِفي َس���ِبيِل الله َفَقْد َغَزا، َوَم���ْن َخلََف َغاِزًيا ِفي  عليه وس���لم: »َمْن َجهَّ

أَْهِلِه ِبَخيٍْر َفَقْد َغَزا«)5(.

4- بي���ان احل���ق ال���ذي يقاتل علي���ه اجملاه���دون ووج���وب نصرته���م، وبيان 
الباطل الذي عليه املش���ركون، وما يرتكبونه من فظائع ضد املس���لمني، وبيان 
اخملططات الشيطانية لصرف املسلمني عن دينهم في معظم بلدان املسلمني، 
وكيفية التصدي لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »جاهدوا املشركني 

بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم«)6(.

5- حتري���ض املؤمن���ني على اجلهاد: فالعاج���ز عن اجلهاد علي���ه أن يَُحرِّض 
غيره، قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم »َمْن َدلَّ َعلَى َخيٍْر َفلَُه ِمثُْل أَْجِر 

َفاِعِلِه«)7(.

6- النصح للمس���لمني واجملاهدين: وله ص���ور ال تعد وال حتصى، فمنها نقل 
أخبار املشركني ومخططاتهم إلى املسلمني ليحذروها، ومن النصح للمجاهد 
أن تعينه على التخفي من عدوه، وتساعده في ذلك ما استطعت إذا احتاج إلى 
ذلك، ومنها تزويد املس���لمني بكل ما يعينهم عل���ى قتال عدوهم من معلومات 

وخبرات، مع كتمان أسرار املسلمني.

7- تخذي���ل املش���ركني: من خالط املش���ركني من املؤمنني لعذر ش���رعي عليه 
أن يخ���ذل املش���ركني عن إيذاء املس���لمني وقتاله���م ما أمكنه ذل���ك، كما فعل 
نَُعيْ���م بن مس���عود - رضي الله عنه - مع األحزاب وم���ع يهود بني قريظة يوم 
اخلندق، وتخذيل املش���ركني يقتضي بالضرورة عدم إعانتهم بأي كيفية على 

املسلمني.

وبهذا ترى أن صور املشاركة في اجلهاد املتاحة لذوي األعذار وغيرهم كثيرة، 
وفيها نف���ع عظيم لقضية اجله���اد، كالدعاء، والنفق���ة، والدعاية، وحتريض 
املؤمن���ني على القتال، والنصح للمس���لمني، وهي واجبة على ذوي األعذار كل 
حس���ب طاقته لرف���ع احلرج عنهم املش���روط بقوله تعال���ى: }ِإَذا نََصُحوا ِللَِّه 

َوَرُسوِلِه َما َعلَى الُْمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل{()8(.
)3( صحيح البخاري ح)2739( عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

)4(  سنن أبى داود ح )2505( بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه.
)5( صحيح البخاري ح)2688( عن زيد بن خالد اجلهني رضي الله عنه.

)6( سنن أبى داود ح)2506( بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
)7(  صحيح مسلم ح)1893( عن أبي مسعود األنصاري رضي الله عنه.

)8( عن »العمدة في إعداد العدة« باختصار.
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يع���د الش���يخ عبد الك���رمي احلميد - فك الله أس���ره -حجر عث���رة في وجوه 
املنافقني، وش���وكة ف���ي حلوق املرجفني واملنبطحني لدولة آل س���عود، والذين 
ل���م يهنأ لهم ب���ال حتى قام طواغيته���م بالتضييق على الش���يخ، فبدؤوا بهدم 
مسجده الذي كان مجمعاً لغالب املوحدين اجملاهدين في بريدة بحجة أنه ال 
ْن  يوجد له تصريح، وقد صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى }َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
َمنََع َمَس���اِجَد اللَِّه أَْن يُْذَكَر ِفيَها اْس���ُمُه َوَس���َعى ِفي َخَراِبَها أُولَِئَك َما َكاَن لَُهْم 
نَْيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{  أَْن يَْدُخلُوَه���ا ِإالَّ َخاِئِفنيَ لَُهْم ِفي الدُّ
البقرة )114(، وقول الله تعالى }َما َكاَن ِللُْمْش���ِرِكنَي أَْن يَْعُمُروا َمَس���اِجَد اللَِّه 
َشاِهِديَن َعلَى أَنُْفِسِهْم ِبالُْكْفِر أُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن{ 
التوب���ة )17(، ثم قام���وا باعتقاله فترة من الزمن وأخرجوه، ثم كرروا اعتقاله 
عله أن يتغير أو يتراجع، وفي األخير قاموا بحيلة خبيثة، ووضعوه مبا يسمى 
»اإلقام���ة اجلبرية« هو وأهله في مدينة الطائف، وبجوار مستش���فى الصحة 
النفسية مبنطقة - شهار - ظناً منهم أنهم سيثنون الشيخ عن منهجه، ونسوا 
أن أسيادهم املشركني أبا جهل وأبا لهب قد رموا نبينا محمداً صلى الله عليه 
وس���لم قبل ذلك مبثل هذا، ولم يضره ش���يئاً، قال تعالى }ِإنَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل 
لَُه���ْم اَل ِإلََه ِإالَّ اللَُّه يَْس���تَْكِبُروَن * َويَُقولُوَن أَِئنَّا لَتَاِرُكو آِلَهِتنَا ِلَش���اِعٍر َمْجنُوٍن{ 
الصاف���ات )36:35(، وقال تعالى }َكَذِلَك َما أَتَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن َرُس���وٍل 

ِإالَّ َقالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن{ الذاريات )52(.

 وقد مضى ما يقارب الثالث سنوات والشيخ ال يزال في ذلك املكان -عليهم 
من الله ما يستحقون-. 

فقه عميق 

حدثني األخ اجملاهد فهد اجلطيلي - تقبله الله - أنه زار الشيخ عبد الكرمي 
وأخبره أن أحد مش���ايخ الس���وء السعوديني زارهم في الس���جن، وزعم أنه ال 
يوجد جهاد في هذا الزمان، وأن أحداث احلادي عشر من سبتمبر لم جتلب 

أي مصلحة للمسلمني.

 فق���ال له الش���يخ: قل له: يا مس���كني، يكفي مصلحة من ه���ذه األحداث أنها 
كشفت لنا أمركم، وبينت لنا ضاللكم وانحرافكم.

 وأذك���ر أن���ي أتيته ذات م���رة أنا وأحد اإلخ���وة وعرضنا عليه فتوى لس���لمان 
الع���ودة فيه���ا الكثير من الط���وام »ومبا أنني كنت س���ابقاً أح���د املفتونني في 
س���لمان العودة« فقد تأث���رت كثيراً من هذه الفتوى، وقد الحظ الش���يخ ذلك 
علين���ا فقال: عجيب أمر الناس يقولون س���لمان الع���ودة تغير، أنا ولله احلمد 

واملنة قد حذرت منه ومن منهجه قبل أن يظهر للناس تغيره. 

 حبه وتاأثره باملجاهدين

حدثت���ه ذات مرة ع���ن التضحي���ات العظيمة الت���ي قدمها مجاه���دو اإلمارة 
اإلس���المية طالبان وعلى رأس���هم أميرنا املال محمد عم���ر، وأخبرته بقصة 
القائد »املال فاضل« األسير في غوانتاناموا منذ تسع سنوات، وأن األمريكان 
أكثروا عليه ذات مرة في التحقيقات، ففي الصباح يدخلون عليه النساء لكي 
يفتنَّه عن دينه وهو ال يتكلم معهن ولو بكلمة واحدة، وفي املساء يرمونه حتت 
هواء املكيف البارد جداً، ويرش���ون عليه املاء ويرفعون املوس���يقى الصاخبة، 
وأنه���م اس���تمروا معه على ه���ذه الطريقة ما يق���ارب األربعة أش���هر، فكانوا 
يعيدونه من التحقيق قبيل املغرب بساعة وهو مرهق، فيدخل غرفته ويصلي 
الظه���ر والعصر - ألنه���م مينعونه من الصالة في غ���رف التحقيق - ثم يأكل 
غداءه، ويأخذ زاوية الغرفة ويبدأ بحفظ القرآن؛ فأش���فقنا عليه، وخاطبناه 
وعزمن���ا عليه أن يرتاح هذا الوقت، ألنهم س���يأخذونه إلى التحقيق الس���اعة 
العاش���رة مس���اًء ولن يعيدوه إلى قبي���ل الفجر، وقد كان »امل���ال فاضل« يحب 
الع���رب وال يرد لهم طلباً، فلما رأى أننا أكثرن���ا عليه، قال لنا: يا إخواني لقد 
أمضيت الكثير من عمري في ساحات اجلهاد، وقد أشغلني اجلهاد عن حفظ 
القرآن، وهذه فرصتي ألن أحفظه، وقد حفظت اآلن ما يقارب الثالثة عشر 
ج���زءاً، وإني أريد أن أختمه فال حترموني من هذه األمنية، ثم إنهم ملا عزموا 
على إنهاء التحقيق معه، قالت له احملققة األمريكية: إن زميالتي -أي البغايا 
اللوات���ي معه���ا- قد وقع في خواطرهن عليك، ألنك ل���م تنظر لهن منذ أربعة 
أش���هر، وهن اآلن ي���ردن وداعك، فطيب خواطرهن وانظ���ر إليهن ولو بنظرة 
واحدة، وأعدك أنني س���أقدم الكثير من اخلدمات التي تريحك في زنزانتك 
بشرط أن تنظر إليهن! فقال لها األسد »املال فاضل« -فرج الله عنه- والذي 
ل���م يتكلم معها إال في هذه اللحظة: لو أعلم أن هذه النظرة س���تخرجني إلى 

قبسات من

 حياة الشيخ عبد الكريم الحميد
 - فك اهلل أسره - )2(

العلماء العاملون

مشعل الشدوخي
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أهلي في أفغانس���تان لم أنظر إليهن!! وأخبرته أيض���اً أن »املال فاضل« طلب 
من���ي قبل خروج���ي من غوانتاناموا رق���م هاتفي، فابتداًء اس���تغربت من هذا 
الطلب، وقلت له: تفضل هذا الرقم، ولكن هل س���أنفعك بش���يء؟ فقال: ألنني 
س���أخرج قريباً بإذن الله، وس���آتي إليكم آلخذ عمرة، فحزنت عليه، وخشيت 
أن يكون األمريكان قد خدعوه وأخبروه بأنه س���يخرج قريباً - كعادتهم عندما 
يريدون أن يتالعبوا بنفسيات بعض اإلخوة - ومبا أن الشخص الذي يحدثني 
هو »امل���ال فاضل«، والذي يعتبر من أخطر الش���خصيات في حكومة طالبان، 
فقد اس���تبعدْت نفس���ي الضعيف���ة خروجه بهذه الس���رعة، فقلت ل���ه: يا مال 
فاضل، لعل األمريكان أخبروك بش���يء، وقالوا لك أنك س���تخرج قريباً فانتبه 
أن تصدقهم، فأجابني وهو يبتس���م بلكنته العربي���ة الركيكة: ال يا أخي هؤالء 
اجملرمون يقولون أنت لن تخرج أبداً، يقولون: أنت س���تقضي حياتك كلها في 
السجن، وأنا ظني بالله أنني سأخرج قريباً، بل وسآتي إليكم ألحج أو أعتمر، 
فلما أخبرت الشيخ بذلك شهق شهقة أشفقت عليه منها، وبكى بكاء شديداً، 
وقال وقد ارتفع صوته: يا فالن؛ أهؤالء قوم يخزيهم الله ؟ أهؤالء قوم يتخلى 

عنهم الله؟ والله ال يقول هذا إال من يظن بالله ظن اجلاهلية.

اأذلة على امل�ؤمنني 

لعل الش���يخ قد جتاوز اآلن الس���بعني من عمره، ومع هذا فقد رأيته كثيراً ما 
يبجل ويحترم ش���باب اجلهاد، ولم أره يستصغر نفسه - كما حدثني هو بذلك 
- إال عندما يُْذكر عنده قادة اجملاهدين، والش���يخ كما هو معلوم يفتي بحرمة 
التصوي���ر عموماً، وقوله ه���ذا يفتي به جمع من أهل العل���م على تفصيل عند 
بعضهم، فأذكر أني س���ألته ذات مرة عن حكم تصوير الش���يخ أس���امة نفس���ه 
وإلقائه الرس���ائل املرئية، فأجابني: يا فالن؛ أنا أجزم بأن الشيخ أسامة ومن 
معه أعلم مني بتقدير مثل هذه األمور، ولست أنا الذي يقيِّمهم، ومع حتفظي 
كثي���راً على تصوي���ر األفالم اجلهادية، إال أن الواقع يؤكد أن الش���يخ أس���امة 
ل���ن يكون تأثير رس���ائله الصوتية على األعداء كما ل���و كانت مصورة، فهم في 
ض���رورة وأس���أل الل���ه أن يعينهم، وعرض���ت عليه ذات مرة كالم الش���يخ عبد 
العزيز الطويلعي - فك الله أسره - في تكفير جهاز املباحث السعودي ألنه ال 
فرق بينه وبني جهاز اخملابرات األمريكية ال� F.B.I فقال: أتسألني عن هذه 
املس���ائل وبيدك هذه الفتوى؟ يا فالن؛ ال ش���ك أن علماء اجلهاد أعلم وأخبر 

مني بهذا، فخذ منهم العلم وال تستفتني في ذلك.  

ال مداهنة يف دين اهلل 

وهو ال يداهن أحداً -أياً كان- في إنكار املنكر، وأذكر أنني - عفا الله عني - 
عملت إماماً ألحد املساجد في الرياض، ومع أنني ولله احلمد لم أدع يوماً في 
املسجد ألي طاغوت من طواغيت آل سعود أو أقر لهم ببيعة، ولم أسمح ألحد 
أن يتكلم على اجملاهدين في املس���جد، إال أن الشيخ كان يربأ بشباب يريدون 
نص���رة الدي���ن وخوض طريق اجلهاد أن يكون أحدهم موظفاً عند آل س���عود، 
فزرت���ه يوماً - وق���د أخبره أحد اإلخوة بأني أعمل إماماً رس���مياً - فأكثر من 

اإلع���راض عني، ثم ملا دار احلديث بيننا قال مخاطباً اجللوس وكأنه يريدني: 

بع���ض الناس يأت���ون إلينا ويحدثوننا ع���ن أمور التوحيد واجله���اد وهو يعمل 

موظفاً دينياً عند آل س���عود، فيركع بخمس���ة رياالت ويسجد بعشرة رياالت - 

جزاه الله عني خير اجلزاء-.

كاأنهم بنيان مر�ص��ص 

كل م���ن يطلع عل���ى كتب الفقه���اء واحملدثني واألصوليني ال ب���د وأن مير على 

بعض املسائل التي قد يختلف فيها العلماء، وقد يرد بعضهم على بعض، وقد 

كان هذا حال سلفنا الصالح رحمهم الله، ألنهم كانوا يعرفون الرجال باحلق، 

وال يعرف���ون احلق بالرجال، ممتثلني قول احلق تب���ارك وتعالى }َوَما اْختَلَْفتُْم 

لُْت َوِإلَيِْه أُِنيُب{الشورى  ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإلَى اللَِّه َذِلُكُم اللَُّه َربِّي َعلَيِْه تََوكَّ

)10(، ومما يذكر أن الشيخ عبد الكرمي قد تكلم في بعض املسائل التي وافقه 

عليها البعض وخالفه آخرون، وكان ممن خالفه فيها الش���يخ احملدث سليمان 

العلوان - فك الله أس���ره - ومع أنني لم أعايش هذا اخلالف وطبيعته إال أن 

بعض مرضى النفوس أكدوا لي أن الش���يخ عبد الكرمي متحامل على الش���يخ 

سليمان كثيراً، وأنه كذا وكذا، فكنت أحتاشى ذكر اسم الشيخ سليمان العلوان 

في مجلس الش���يخ عبد الكرمي - فك الله أس���رهما - ظناً مني أن الش���يخ ال 

يرغ���ب بذلك، وذات مرة زرت الش���يخ وبرفقتي بعض الش���باب الذين قدموا 

مع���ي من مدينة الرياض، وبينما كان الش���يخ يحدثنا في بيته، دخل علينا ابنه 

محمد وقال: يا أبي؛ هذا خالد العلوان - أخو الش���يخ س���ليمان - عند الباب، 

فهب الش���يخ عبد الكرمي وقال: حياه الله، أدخله، فدخل علينا الشيخ خالد - 

فك الله أس���ره - وس���لم علينا وجلس بجانب الشيخ عبد الكرمي، وبدأ الشيخ 

يسأله عن الشيخ سليمان وكيف هو حاله في السجن، ومن شدة فرحة الشيخ 

بخالد فقد انش���غل عنا، وكان كلما أجابه األخ خالد استرجع وقال: أسأل الله 

له الثبات، وملا أراد الش���يخ خالد اخلروج، طلب منه الش���يخ أن يوصل سالمه 

ألخيه الش���يخ سليمان، فاقتنعت بأن الشيخ عبد الكرمي حتى وإن كان يختلف 

م���ع غيره من املش���ايخ إال أنه معهم كالبنيان املرص���وص في وجه هذه احلملة 

الشرس���ة من الطواغيت وعلمائهم ضد املوحدين اجملاهدين، فقطعت الشك 

باليقني، وحمدت الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية.
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كلمة قالها الكفار في قدمي الزمان، وتلقفها املنافقون يش���يعونها في اجملتمع 
اإلس���المي يريدون بذلك الصد عن سبيل الله، واملعارضة بني األمر القدري 

واألمر الشرعي.

واليوم بعث صدى هذه الكلمة منافقو هذا الزمان ليصدوا بها عن سبيل الله، 
وهك���ذا ال يزال أه���ل الكفر والنفاق يتوارثون الوصية بالصد عن س���بيل الله 

}أَتََواَصْوا ِبِه بَْل ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن{ الذاريات )53(.

ومم���ا يؤس���ف له أن بع���ض الطيب���ني تلقفوا ه���ذه الكلمة اخلبيث���ة، وصاروا 
يش���يعونها كلما س���معوا بشاب استشهد في س���بيل الله، ولعلهم ال يعلمون أن 

هذه الكلمة هي مقولة الكفار واملنافقني الصادين عن سبيل الله. 

وألثر هذه الكلمة اخلبيثة على النفوس -التي حتب احلياة- فقد تولى اإلجابة 
عنها الله س���بحانه وتعالى في محكم التنزيل؛ فبني س���بحانه من القائل لهذه 
الكلمة اخلبيثة و اجلواب على قائلها فقال س���بحانه } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل 
ى لَْو  ْخَواِنِهْم ِإَذا َضَربُوا ِفي اأْلَْرِض أَْو َكانُوا ُغزاًّ تَُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوَقالُوا إِلِ
َكانُوا ِعنَْدنَا َما َماتُوا َوَما ُقِتلُوا ِلَيْجَعَل اللَُّه َذِلَك َحْسَرًة ِفي ُقلُوِبِهْم َواللَُّه يُْحِيي 
َويُِميُت َواللَُّه ِبَما تَْعَملُوَن بَِصيٌر * َولَِئْن ُقِتلْتُْم ِفي َسِبيِل اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن 
لَى اللَِّه تُْحَش���ُروَن{ آل  ا يَْجَمُعوَن * َولَِئْن ُمتُّْم أَْو ُقِتلْتُْم إَلِ اللَّ���ِه َوَرْحَم���ٌة َخيٌْر ِممَّ
عم���ران )158:156(، وقال س���بحانه }َوِلَيْعلََم الَِّذيَن نَاَفُق���وا َوِقيَل لَُهْم تََعالَْوا 
َقاِتلُوا ِفي َس���ِبيِل اللَِّه أَِو اْدَفُعوا َقالُوا لَْو نَْعلَُم ِقتَااًل اَلتََّبْعنَاُكْم ُهْم ِللُْكْفِر يَْوَمِئٍذ 
مَي���اِن يَُقولُوَن ِبَأْفواِهِه���ْم َما لَيَْس ِفي ُقلُوِبِهْم َواللَّ���ُه أَْعلَُم ِبَما  أَْق���َرُب ِمنُْهْم ِلإْلِ
ْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا لَ���ْو أََطاُعونَا َما ُقِتلُوا ُقْل َفاْدَرءُوا َعْن  يَْكتُُم���وَن *الَِّذيَن َقالُوا إِلِ

أَنُْفِسُكُم الَْمْوَت ِإْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي { آل عمران )168،167(.

فف���ي اآلي���ات األولى بياّن تبارك وتعالى أن أصل املقولة م���ن » الَِّذيَن َكَفُروا »، 

وف���ي اآلية األخرى ذكر جل وع���ز أن القائل هم »الَِّذي���َن نَاَفُقوا«؛ فقائل هذه 
ا يكون من  ا م���ن »الَِّذيَن َكَفُروا«، أو من »الَِّذيَن نَاَفُقوا«، وأماّ الكلمة اخلبيثة إماّ

مَياِن« وال رابع لهم. الذين » ُهْم ِللُْكْفِر يَْوَمِئٍذ أَْقَرُب ِمنُْهْم ِلإْلِ

أم���ا أه���ل اإلميان الذين أس���لموا لله واستس���لموا ل���ه فال يقول���ون مثل هذا 
الهذيان، وال يكاد يخطر على بالهم.

فهم مؤمنون بالله، راضون بقدره، بل هم مشتاقون للقياه. 

حتى يكون حشاك في أحشائه ال تعذل املشتاق في أشواقه 

يقول سيد قطب رحمه الله )1( »إن صاحب العقيدة مدرك لسنن الله، متعرف 
إلى مش���يئة الله، مطمئن إلى قدر الله، إنه يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب الله 
ل���ه، وأن ما أصاب���ه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه ل���م يكن ليصيبه؛ ومن ثم 
ال يتلقى الضراء باجلزع، وال يتلقى الس���راء بالزهو، وال تطير نفس���ه لهذه أو 
لتلك، وال يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا أو ليستجلب كذا بعد وقوع 
األم���ر وانتهائه! فمج���ال التقدير والتدبير والرأي واملش���ورة كله قبل اإلقدام 
واحلركة، فأما إذا حترك بعد التقدير والتدبير - في حدود علمه وفي حدود 
أم���ر الله ونهيه - ف���كل ما يقع من النتائ���ج فهو يتلق���اه بالطمأنينة والرضى 
والتس���ليم؛ موقناً أنه وقع وفقاً لقدر الله وتدبيره وحكمته، وأنه لم يكن بد أن 

يقع كما وقع، ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله!.. 

ت���وازن بني العمل والتس���ليم، وبني اإليجابية والتوكل، يس���تقيم عليه اخلطو، 
ويس���تريح عليه الضمير، فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة في الله على هذه 
الصورة املس���تقيمة فهو أبداً مس���تطار، أبداً في قلق، أبداً في »لو« و»لوال«  و 

)1( في ظالل القرآن )1/ 498(.

الشيخ: محمد املرشدي

كشف الشبهات

يقولون
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»يا ليت« و »وا أسفاه«!

والله - في تربيته للجماعة املس���لمة، وفي ظالل غزوة أحد وما نال املسلمني 
فيه���ا - يحذره���م أن يكونوا كالذين كفروا، أولئك الذين تصيبهم احلس���رات 
كلم���ا مات لهم قري���ب وهو يضرب في األرض ابتغاء ال���رزق، أو قتل في ثنايا 

املعركة وهو يجاهد( أه�. 

لذل���ك جاء النه���ي من الله س���بحانه عن مش���ابهة الكفار في ه���ذه الدعاوى 
اخلبيثة التي يروج لها املنافقون. 

قال الش���يخ الس���عدي رحمه الل���ه)1( )ينهى تعالى عباده املؤمنني أن يش���ابهوا 
الكافري���ن الذين ال يؤمنون بربهم وال بقضائه وق���دره من املنافقني وغيرهم، 
ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء، وفي هذا األمر اخلاص وهو أنهم يقولون 
إلخوانه���م ف���ي الدين أو في النس���ب »ِإَذا َضَربُ���وا ِفي اأْلَْرِض« أي: س���افروا 
ى« أي: غزاة، ثم جرى عليهم قت���ل أو موت، يعارضون  للتج���ارة »أَْو َكانُوا ُغ���زاًّ
القدر ويقولون: »لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا« وهذا كذب منهم، فقد قال 
تعالى: }قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم{ 
ولك���ن هذا التكذيب ل���م يفدهم، إال أن الله يجعل هذا الق���ول، وهذه العقيدة 
حس���رة في قلوبهم، فت���زداد مصيبتهم، وأما املؤمنون بالل���ه فإنهم يعلمون أن 

ذلك بقدر الله، فيؤمنون ويسلمون، فيهدي 
الل���ه قلوبهم ويثبته���ا، ويخفف بذلك عنهم 
املصيبة. قال الله ردا عليهم: }والله يحيي 
وميي���ت{ أي: هو املنفرد  بذلك، فال يغني 
حذر عن قدر، }والله مبا تعملون بصير{ 

فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم.

 ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو املوت 
فيه، ليس فيه نقص وال محذور، وإمنا هو 
مما ينبغي أن يتنافس فيه املتنافسون، ألنه 

س���بب مفض وموص���ل إلى مغفرة الل���ه ورحمته، وذلك خير مم���ا يجمع أهل 
الدنيا من دنياهم.( أه�. 

إن احلياة واملوت بيد الله وحده وهو الذي يتصرف في عباده كما يشاء، يحيي 
ٍة أََج���ٌل َفِإَذا َجاَء أََجلُُهْم اَل يَْس���تَْأِخُروَن  من يش���اء ومييت من يش���اء }َوِلُكلِّ أُمَّ
َس���اَعًة َواَل يَْس���تَْقِدُموَن{ األعراف )34(، }َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن 
نَْيا نُْؤِت���ِه ِمنَْها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اآْلَِخَرِة نُْؤِتِه  اًل َوَمْن يُِرْد ثََواَب الدُّ اللَّ���ِه ِكتَاًبا ُمَؤجَّ

اِكِريَن{ آل عمران )145(. ِمنَْها َوَسنَْجِزي الشَّ

إن���ه ليس لنا أن نختار الس���اعة الت���ي منوت فيها، كما أنه لي���س لنا أن نختار 
الزم���ن ال���ذي نولد ونحي���ا فيه، بل اآلجال عند الله س���بحانه، وهو س���بحانه 
يبتلينا بذلك }تََباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه الُْملُْك َوُهَو َعلَى ُكلِّ َش���ْيٍء َقِديٌر * الَِّذي َخلََق 

الَْمْوَت َوالَْحَياةَ ِلَيبْلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو الَْعِزيُز الَْغُفوُر{ امللك )2،1(.

ومتني الش���هادة في سبيل الله من س���نة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما 

)1( تيسير الكرمي الرحمن ص-137

ج���اء ذلك في صحيح البخاري في »ب���اب اجلهاد من اإلميان« عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس���لم قال »انتدب الله ملن خرج في 
س���بيله ال يخرجه إال إميان بي وتصديق برسلي أن أرجعه مبا نال من أجر أو 
غنيمة أو أدخله اجلنة، ولوال أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت 

أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل« أه�.

ولعل املوت أحيانا خير من احلياة، ولكن ال يعلم ذلك أحد إال الله تعالى، جاء 
في صحيح البخاري » باب متني املريض املوت«  عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم »ال يتمنني أحدكم املوت من ضر أصابه، 
ف���إن كان ال ب���د فاعال فليقل: اللهم أحيني ما كان���ت احلياة خيراً لي، وتوفني 

إذا كانت الوفاة خيراً لي« أه�.

وقد قال  تعالى }َولَِئْن ُقِتلْتُْم ِفي َسِبيِل اللَِّه أَْو ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمٌة َخيٌْر 
ا يَْجَمُعوَن { آل عمران )157(. ِممَّ

قال س���يد قطب رحمه الل���ه)2( »فاملوت أو القتل في س���بيل الله - بهذا القيد 
وبه���ذا االعتب���ار - خير من احلي���اة، وخير مما يجمعه الن���اس في احلياة من 
أعراضها الصغار من مال ومن جاه ومن س���لطان وم���ن متاع، خير مبا يعقبه 
من مغفرة الله ورحمته وهي في ميزان احلقيقة خير مما يجمعون، وإلى هذه 
املغف���رة وهذه الرحمة يكل الل���ه املؤمنني.. إنه ال 
يكله���م - في ه���ذا املقام - إلى أمجاد ش���خصية 
وال إلى اعتبارات بش���رية، إمنا يكلهم إلى ما عند 
الله، ويعل���ق قلوبهم برحمة الل���ه، وهي خير مما 
يجم���ع الناس على اإلط���الق، وخير مما تتعلق به 
القل���وب من أعراض، وكله���م مرجوعون إلى الله 
محشورون إليه على كل حال، ماتوا على فراشهم 
أو مات���وا وهم يضربون في األرض، أو قتلوا وهم 
يجاهدون في امليدان، فما لهم مرجع س���وى هذا 
املرجع؛ وما لهم مصير سوى هذا املصير،  والتفاوت إذن إمنا يكون في العمل 
والني���ة، وفي االجتاه و االهتمام، أما النهاية فواحدة: موت أو قتل في املوعد 
احملتوم واألجل املقس���وم، ورجعة إلى الله، وحش���ر في يوم اجلمع واحلشر.. 
ومغف���رة م���ن الله ورحمة، أو غض���ب من الله وع���ذاب.. فأحمق احلمقى من 
يختار لنفسه املصير البائس وهو ميت على كل حال! بذلك تستقر في القلوب 
حقيق���ة املوت واحلياة، وحقيقة قدر الله، وبذل���ك تطمئن القلوب إلى ما كان 
م���ن ابتالء جرى به الق���در؛ وإلى ما وراء القدر من حكم���ة، وما وراء االبتالء 

من جزاء«  أه�. 

إالاّ التَُّقى وَعَم�����َل املََع�������اِد  رْكض�����اً إلى اللِه بغي�������ر َزادِ 

وك�����لُّ َزاٍد ُعْرض���ُة النَّف��اِد  بَْر في اللِه على اجِلَهاد  والصَّ

ش�������اِد                       غيَر التَُّقى والِبرِّ والرَّ

)2( في ظالل القرآن )499/1(.

اإن��ه لي���س لن��ا اأن نخت��ار ال�س��اعة 
الت��ي منوت فيها، كم��ا اأنه لي�س لنا 
اأن نختار الزمن ال��ذي نولد ونحيا 

فيه، بل الآجال عند اهلل �سبحانه
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إن كل إنس���ان حرعزي���ز صاحب عق���ل صحيح ال يقبل بالظل���م والضيم على 
نفسه وعشيرته، وال يرضى باملهانة على عرضه وعرض املسلمني إال أن يكون 
ديوثا، ومن هنا مت استهداف عسكر الطاغوت ألنهم ظلموا الناس وأهانوهم، 
فه���م اليد الباطش���ة التي يبطش به���ا احلاكم، وهم الف���والذ الذي به يضرب 
الش���عب ال لذنب ارتكبه، غير أنه يسعى ليعيش حراً عزيزاً غير خاضع ألحد 
إال خلالق���ه ورازقه ومحييه ومميته، وهم عص���ا الطاغوت الغليظة يؤدب بها 
من يش���اء ممن يخرج ع���ن طاعته وعبادته أو سياس���ته وطريقته، فمن الذي 

يسوم أسرى سجونه سوء العذاب سواهم.

 يستهدفون؛ ألنهم أمس���وا عني احلاكم الساهرة على حراسة ملكه الذي هو 
س���بب لتضيع حقوق الله وحقوق العباد، العني الساهرة على حراسة قوانينه 

التي تضاهي أحكام الله، وتختلف مع منهج القرآن.

وألنهم أضحوا احملركني ميدانياً حلركة الطيران التجسس���ي األمريكي التي 
مألت سماء اليمن.

نس���تهدف العسكر؛ ألنهم هم من باش���روا حراسة األمريكان في البحر، على 
ب���اب املندب ومياه البح���ر األحمر والعربي باس���م خفر الس���واحل، وهم من 
قام بحراس���تهم في الس���ماء؛ ليأخذوا حرية االطالع على عورات املسلمني، 
وحراس���تهم في أوكارهم االس���تخبارية كمكات���ب FBI وCIA املوجودة في 

صنعاء وعدن.

ويستهدفون؛ ألنهم قاموا بحماية أماكن الشرك والكفر وأماكن احملاربني لله 
ورس���وله، فهم احلامون ملؤسسات الشرك كمجلس النواب وأماكن القرامطة 
وقبوره���م، وأماكن الكفر كأماكن اس���تحالل الربا والكنائ���س، وأماكن بعض 
األندية الثقافية التي تتجرأ بسب الذات اإللهية والنبي الكرمي -عليه الصالة 

والسالم- والدين.

وكحراس���ة أماك���ن احملاربني كالس���فارات الت���ي حتارب دولها املس���لمني في 
أفغانستان والشيش���ان والعراق وغيرها، وأماكن قواعدها العسكرية، فتجد 
اجلن���ود على أبواب الس���فارة األمريكي���ة والبريطانية واألملانية والفرنس���ية 
والروس���ية، وس���فارات احلكومات املرتدة، وحراس���ة أئمة الكفر من مرتدين 

أو كفار أصليني. 

وه���م من باش���روا قصف بيوت املس���لمني، وال أدل على ذلك من مش���اركتهم 
ف���ي هدم بي���وت عبيدة، فق���د دمروا البيوت على س���اكنيها م���ن أجل ارضاء 
أمريكا في محاربة املوحدين، والعس���كر هم م���ن يقومون مبداهمة ومطاردة 

اجملاهدين وأسرهم وتقدميهم إلى أيدي فراعنة العصر.

نس���تهدف العسكر؛ ألنهم سبب حلماية النحلة الباطنية القرامطة التي تعبد 
داع���ي دعاتهم محمد برهان الدي���ن، وتعبد القبور أثن���اء قدومهم إلى حراز 

وجبلة ألداء طقوسهم الشركية.

يستهدف العسكر؛ ألنهم واقفون مع احلملة الصليبة على بالد املسلمني، ومع 
تنفيذ مخططات االمريكان في جزيرة العرب.

وألنهم يحرسون النظام اخملالف لإلسالم ويُحافظون عليه، مبا يعني استمرار 
العمل بالدس���اتير والقوانني الوضعية الكفرية، ومعاقبة كل من يُعارض ذلك 

أو يُحاول تغييره، فهم العني الساهرة حلراسة تشريع األنظمة الكافرة.

يس���تهدفون؛ ألنه يتق���وى بهم الطاغوت على اجملتمع املس���لم وس���ائر الناس 
ليف���رض معتقداته الكفري���ة وأعماله اخملرجة من املل���ة، وأقواله الداخل بها 

في الكفر أو اإلحلاد. 

وألنه���م ض���د حتكيم ش���رع الل���ه، فه���م الس���بب احلقيق���ي ف���ي دوام الكفر 
والفساد.

اأدلة م�سروعية ا�ستهدافهم:

إن االس���تدالل على مشروعية استهداف العس���كر ينبني على معرفة واقعهم 
واحل���ال التي هم عليها، فواقع عس���كر األنظمة الوقع���ة في اجلزيرة العربية 
اليوم إضافة إلى ما س���بق ذكره أنهم عسكر في صف الطاغوت، أنهم عسكر 
ح���كام طفحت منهم الردة واألعمال الكفرية ال���ذي ال يخالف في أنها كفرية 
س���وى من طمس الله على قلبه، كفتح محاكم عس���كرية تضاهي ش���ريعة الله 
ومحاك���م جتاري���ة، وحتاكم إلى ش���ريعة الكفار كالتحاكم إل���ى األمم املتحدة، 
وه���ذا كله موج���ود في األنظمة التي حتك���م اجلزيرة العربي���ة، فاحلكم بغير 
الش���ريعة والتحاكم إلى ش���ريعة الكفار م���ن التبديل الذي وق���ع فيه احلكام، 
فيجب لذلك قتالهم وقتال عسكرهم الذين يقاتلون معهم حلديث النبي صلى 
الله عليه وس���لم »من بدل دينه فاقتل���وه« رواه البخاري من طريق ابن عباس، 
وال يستطيع أن ينكر أحد مواالة حكام اليوم للصليبني والصهاينة والقتال في 
صفهم، وخير مثال على ذلك قتال عسكر اإلمارات إلى جنب قوات النيتو في 
أفغانستان، وقتال عس���كر اليمن إلى جانب الطائرات االمريكية املقاتلة كما 
في املعجلة، واليوم مأرب و لودر واحلوطة، ووقوف عسكر الكويت والبحرين 
وقط���ر إلى صف أمريكا، ووقوف عس���كر عم���ان إلى جان���ب بريطانيا، فإذا 
تقرر هذا؛ فعس���كر حكام اجلزيرة يقاتلون في صف الطاغوت؛ فيجب علينا 

مسائل شرعية

الشيخ: عبد الله األنصاري

مشروعية
استهداف عسكر علي صالح
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قتالهم، قال تعالى:}الَِّذيَن آَمنُوا يَُقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفُروا يَُقاِتلُوَن 
يَْطاِن َكاَن َضِعيًفا{  ���يَْطاِن ِإنَّ َكيَْد الشَّ اُغوِت َفَقاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّ ِفي َس���ِبيِل الطَّ

النساء )76(.

ول���و قال قائل: إن جي���وش أنظمة اجلزي���رة العربية تقاتل أو أنش���ئت ملقاتلة 
إس���رائيل أو أمري���كا، التهم���ه بالك���ذب كل مطلع عل���ى الواقع، أما بالنس���بة 
جليوش اجملاهدين فهي تقاتل أمريكا ألنها تدعم إس���رائيل، وتش���ق طريقها 
ملقاتل���ة اليهود، وأكثر ما يعيقها ع���ن مقاتلة اليهود هي األنظمة العربية، وقد 
وفق الله اجملاهدين من أهل السنة لضرب مجموعة من الصواريخ في أوقات 

متفرقة على اليهود بتوجيهات من الشيخ أسامة بن الدن.

 إذاً فعس���كر األنظم���ة تقات���ل في ص���ف الطاغوت، وجي���وش اجملاهدين في 
املقابل تقاتلهم من أجل الله، فهي تقاتل في س���بيل الله }الَِّذيَن آَمنُوا يَُقاِتلُوَن 

اُغوِت{ ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َكَفُروا يَُقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل الطَّ

ولو س���ئل العقالء عن أن���اس هاجموا بيت أحد الناس ليأخ���ذوا إحدى بناته 
ويحتل���وا بيت���ه، فماذا على صاح���ب البيت فعله؟ لقالوا بج���واب واحٍد: يجب 
علي���ه الدفاع، وفعال قام يدافع ليس���ترد ابنته م���ن املغتصبني، ويطرد احملتل 
م���ن بيت���ه؛ لكنه وجد أن احملتل قد اس���تقوى بج���اره على مايقوم ب���ه، بل قام 
اجل���ار بالقتال دون���ه، فكلما قام صاحب البيت بقت���ال احملتل دفاعا عن دينه 
وعرضه وأرضه قام اجلار العميل -وقد يكون من عش���يرته- واقفا بينه وبني 
احملتل، فماذا عليه أن يعمل؟ لقال العقالء -إال من سلب عقله-: يبدأ بجاره، 
وه���ذا ماهوحاص���ل اليوم، حي���ث هاجم اليه���ود والنص���ارى وحلفاؤهم بالد 
املس���لمني من أجل طمس هويتهم اإلسالمية، واستئصال جذورهم، وتدنيس 
أعراضه���م، وتغري���ب عقولهم، ونهب ثرواته���م، ثم ملا قام املس���لمون لدفعهم 
وتطهير مقدسات املسلمني منهم وحتكيم شريعة الله في األرض، قام عسكر 
الطاغوت حملاربتهم باس���م مكافحة األرهاب »محاربة اإلس���الم« ومس���اعدة 
احملتل فيما يرتكبه؛ فكيف ال يس���تهدفون؟ وال يس���تطيع أحد أن ينكر وجود 
الطائرات التجسسسية األمريكية التي جتوب سماء اليمن، فمن الذي يدلها 
على أماكن اجملاهدين في األرض س���وى عسكر الطواغيت وجواسيسه؟ ومن 
الذي يقوم بتوزيع الش���رائح اخملتصة بالقص���ف ويدل األمريكان على قصف 

املسلمني غيرهم.

وقتال اجملاهدين لهؤالء العس���كر في لودر واحلوطة هو من الدفاع عن الدين 
والع���رض، فق���د ج���اؤوا بآلياتهم ومدرعاته���م إلفزاع اآلمنني من املس���لمني، 
وتخوي���ف األطف���ال وترويعهم، جاؤوا بكل تبختر وجتب���ر وقاموا بالرمي على 
املواطنني بصورة عشوائية في سوق لودر، وفي هجومهم على لودر تساندهم 
طائرات األمريكان التي تتبع مواقع اجملاهدين جواً، ومعهم عسكر الطاغوت 

أرضاً.

ب���ل وصل اإلجرام بعس���كر الطاغ���وت أن قتلوا اثنني فوق س���يارتهم من مارة 
املس���لمني بصحب���ة والداته���م، وتركوه���م لينزفو حت���ى املوت، والن���اس كلهم 
ينظرون إلى هذا املشهد الوحشي العنجهي إلى جانب األم وحسبنا الله ونعم 

الوكيل.

قال ش���يخ اإلس���الم، ملا س���ئل عن قتال التتار فقال)1(: )كل طائفة ممتنعة عن 

التزام شرائع اإلسالم الظاهرة من هؤالء القوم - أي التتار - أو غيرهم؛ فإنه 

يج���ب قتالهم حتى يلتزموا ش���رائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقني بالش���هادتني 

وملتزمني ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي 

الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم(.

»وعل���ى هذا اتف���ق الفقهاء بعدهم« وه���ذا فيمن امتنع، فكي���ف مبن وصل به 

االجرام إلى أن يقاتل بالوكالة عنهم.

وقد يقول قائل اإن هوالء الع�سكر يقولون ال اإله اإال اهلل:

يق���ال لهم: نحن اس���تهدفناهم م���ن أجل أنهم ل���م يعملوا بال إل���ه إال الله ولم 

نس���تهدفهم ألنهم امتنعوا عن قول ال إله إال الله وقد أمرنا رس���ول الله بقتال 

الناس »حتى يشهدوا أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصالة 

ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم 

وحس���ابهم على الله« رواه البخاري من حدي���ث ابن عمر رضي الله عنه، فلوا 

اقتصروا على قول ال إله إال الله ولم يقيموا الصالة أو الزكاة وجب قتالهم 

ومن أقام اإلس���الم كله إال أنه أحل الربا فيش���رع قتاله بنص قوله تعالى }يَا 

بَا ِإْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي * َفِإْن لَْم  أَيَُّه���ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما بَِقَي ِم���َن الرِّ

تَْفَعلُوا َفْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن تُبْتُْم َفلَُكْم ُرءُوُس أَْمَواِلُكْم اَل تَْظِلُموَن 

َواَل تُْظلَُموَن{ البقرة )279:278(، ويش���رع في اإلسالم قتل الثيب الزاني من 

املس���لمني،وقتل البغ���اة، وقتل من يس���تحق القتل، وهم يقول���ون ال إله إال الله 

إذا ف���ال إل���ه إال الله تعصم م���ن القتل من حقق أركانها وقام بش���روطها وأتى 

بواجباتها وامتنع عما حترمه هذه الكلمة من موجبات القتل وغيره

فم���ن أجل ذلك قاتل الصحابة الكرام مانعي الزكاة وهم يقولون ال إله إال الله 

ويصلون ويصومون ويحجون ويقومون باإلسالم إال أداء الزكاة.

وم���ن أش���د إجراما: م���ن منع أداء ال���زكاة، أو م���ن امتنع ومنع املس���لمني عن 

تطبي���ق الش���ريعة ونصرة اجملاهدين، ب���ل وحارب م���ن أراد أن يحكم الكتاب 

والس���نة،وكليهما مخالفة ألركان اإلسالم، ولكن فعل العسكري مخالف للركن 

األول وهي الش���هادتني التي ال تصح بقية األركان إال بصحة الش���هادتني، وإن 

نطق بها فهو يخالفها بفعل���ه، وكذلك الرافضه اليوم، يصلون ويصومون جاز 

لنا قتالهم، ومثلهم العس���كر، فنحن نقاتلهم ال ألنهم لم يصلوا أو يصوموا؛ بل 

ألنهم وقفوا في صف الطاغوت.

 فمم���ا س���بق ذك���ره من األدل���ة يتضح لنا أن من ق���ال ال إله إال الل���ه وأتى مبا 

يستحق القتل أو القتال فإنه يقتل ويقاتل.
)1( مجموع الفتاوى: 502/28.
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كم كنت أسمع عن اجملاهدين وعن صفائهم وأخالقهم، وكم مرة رأيت وسمعت 
أخبار اجملاهدين وبطوالتهم، وكنت دائما أسأل نفسي: كيف الوصول إليهم؟ 

وهل ميكن أن أجالسهم يوما أو أن أكون معهم؟!

 كان ه���ذا احلل���م ال���ذي يراودني، رغم التعتي���م اإلعالمي واإلش���اعات التي 
تنش���ر عنهم، بل الداهية العظمى واألمر اجللل تضليل بعض املنتسبني للعلم 
بإص���دار الفت���اوى اخملزية التي مفادها أن هؤالء »أي اجملاهدين« مفس���دون 
في األرض، وأنهم يهدمون البيوت ويقتلون األبرياء، وال أدري من هم األبرياء 

الذين يقصدون.

 رغ���م ذلك كله إال أنه كان في خاطري ذل���ك احللم، وتوارت األيام واألحداث 
تتسارع، والراية كل يوم تزداد وضوحاً، واجلنة تستقبل الشهداء، وكانت أيامي 
كل يوم تنقص، وحلظات حياتي تتس���ارع، والش���يطان يحاول بكل ما أوتي من 
قوة ومكر أن يصدني عن حتقيق حلمي املنشود، ولكن بفضل الله ومنه بعد أن 
تعسرت علينا الهجرة في أراضي اجلهاد مثل أفغانستان والعراق والصومال 
تيس���رت لي جبهة هي من أعظم اجلبهات أال وهي اجلهاد في جزيرة محمد 

صلى الله عليه وسلم.

 وبعد توفيق الله تعالى تيسر لي االلتحاق بإخواني اجملاهدين، فرأيت العجب 
العجاب، رأيت إخوة قد بذلوا أنفس���هم وأموالهم وكل ما ميلكون لربهم، رأيت 

إخوة أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين، رأيت إخوة يؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة، رأيت إخوة يقومون الليل ويصومون النهار، رأيت إخوة 
متحاب���ني فيم���ا بينهم، رأيت إخ���وة فيهم من صفات اخلير والطاعة الش���يء 

العظيم.

 ومن الصفات اجلميلة التي رأيتها فيهم هي اتباع الدليل الشرعي في حياتهم 
اجلهادي���ة وفي معامالتهم مع أعدائهم، فش���عرت باحلياة الس���عيدة والراحة 
النفسية بالرغم أنني بعيد عن أهلي وأحبابي ولكن صدق الله القائل } َوَمْن 
يَُهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّه يَِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَيِْتِه 
ُمَهاِجًرا ِإلَى اللَِّه َوَرُس���وِلِه ثُمَّ يُْدِرْكُه الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع أَْجُرهُ َعلَى اللَِّه َوَكاَن اللَُّه 
َغُفوًرا َرِحيًما{ النس���اء )100(، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حني 
قال: »َعلَيُْكْم ِبالِْجَهاِد ِفى َس���ِبيِل اللَِّه تََباَرَك َوتََعالَى َفِإنَُّه بَاٌب ِمْن أَبَْواِب الَْجنَِّة 
«)1(  فالراحة كل الراحة في اجلهاد في س���بيل الله  يُْذِه���ُب اللَُّه ِبِه الَه���مَّ َوالَْغمَّ

إلعالء كلمة الله تعالى، حتقيًقا للحلم املنشود واألمنية املطلوبة.

أخيراً: أوصي نفس���ي وإخواني بأن نحمد الله ونش���كره أن مناّ علينا بخدمة 
دين���ه، فك���م والله من مح���روم قاعد م���ع القاعدين ويرى أنه ف���ي جهاد والله 
املس���تعان، وعلينا إخواني أن نس���أل الل���ه الثبات واإلخ���الص، وأن يختم لنا 

بالشهادة في سبيل الله مقبلني غير مدبرين.
)1( أخرجه أحمد في مسنده )ح23094(.

خواطر مجاهد

أبو عبيدة احلضرمي

حلم يتحقق
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أخالق اجملاهد

أبو اخلير - رحمه الله

تظه���ر حقيقة اليقني بالله في مراحل الضع���ف؛  إذ ليس صاحب اليقني من 
ينش���رح صدره ويتهلل وجهه حني يرى قوة اإلسالم وعزة أهله وبشائر نصره، 
وإمن���ا يكون اليقني لصاحب الثقة بالله مهما حلك الظالم، واش���تد اخلطب، 
واجتمع���ت الكروب وتكالب���ت األمم؛ ألن أمله بالله كبي���ر، ويقينه بأن العاقبة 
للمتقني، والنصر حليف الصابرين، يقول ابن القيم: »س���معت ش���يخ اإلسالم 
ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: بالصبر واليقني تنال اإلمامة في الدين، 
ا َصَبُروا َوَكانُوا ِبَآيَاِتنَا  ًة يَْهُدوَن ِبَأْمِرنَا لَمَّ ثم تال قوله تعالى }َوَجَعلْنَا ِمنُْهْم أَِئمَّ

يُوِقنُوَن{ السجدة )24(«.

وأه���م ما يؤت���اه املرء اليقني، كما في احلديث »َوَس���لُوا الله الَْيِق���نَي َواملَُعاَفاةَ؛ 
َفِإنَّ���ُه لَْم يُْؤَت أََحٌد بَْعَد الَْيِقنِي َخيْراً ِمَن املَُعاَفاِة«)1(، ويقول أيضاً عليه الصالة 
ْهِد َوالَيِق���نَي، َويَْهِلك آِخُرَه���ا ِبالْبُْخِل  ���ِة ِبالزُّ ِل َهِذِه األُمَّ والس���الم »َص���اَلُح أَوَّ

َواألََمِل«)2(.

إن الثقة التي يريدها الله س���بحانه وتعالى من عباده هي الثقة التي حتققت 
ف���ي أم موس���ى عملياً، حني قال عنها} َف���ِإَذا ِخْفِت َعلَيِْه َفَألِْقي���ِه ِفي الَْيمِّ َواَل 
تََخاِفي َواَل تَْحَزِني{القصص) 7(، وهكذا ألقته في اليم ولم تخف ولم حتزن، 
م���ع أن اليم خطي���ر على الطفل الرضيع ع���ادًة، وكتب الله ل���ه النجاة، وتلقى 
فرع���ون الطفل الرضيع، ولم يخف من كفالته في قصره؛ ألن الطفل الرضيع 
ال يخيف من رباه عادًة، فكان هالك فرعون على يديه، وهكذا جتري عجائب 

قدرة الله.

وقد حدث رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم عن ثالثة أصناف من الناس ال 
خير فيهم » َوثاََلثٌَة اَل تَْس���َأْل َعنُْهْم... َوَرُجٌل َش���كَّ ِفي أَْمِر اللَِّه، َوالَْقنُوُط ِمْن 

َرْحَمِة اللَِّه«)3(.

فعقيدة اإلميان بالقدر مصدر من مصادر الثقة بأن العاقبة للمتقني، ولذلك 
ق���ال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم »إناّ ِلُكلِّ َش���ْيٍء َحقيَقًة، وم���ا بَلََغ َعبٌْد 
حِقيَق���َة اإِلمياِن حتى يَْعلََم أناّ ما أصابَُه لم يَُك���ْن ِليْخطئَُه، وما أْخَطأهُ لم يَُكْن 
ِليُِصيَبُه«)4(، فليست املسألة مسألة تخلف وعد الله - حاشاه سبحانه- ولكنها 
مسألة التوقيت املقدور، واألجل احملدود، والذي ال يتقدم الستعجال متعجل، 

)1(  أخرجه الطيالسي في مسنده )ح5( عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح. 
)2( أخرجه أحمد في الزهد )ص10( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه األلباني في 

صحيح اجلامع. 
)3(  رواه أحمد في مسنده )ح24441( عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وصححه األلباني في 

صحيح اجلامع.
)4(  رواه البزار ) ح33 كشف األستار ( من حديث بي الدرداء رضي الله عنه، و صححه األلباني في 

صحيح اجلامع.

الثقة بنصر اهلل
وال يتأخر لهوى كسول، ولذلك كان عمر بن عبد العزيز كثيراً ما يدعوا »اللهم 
رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى ال أحب تعجيل شيء أخرته، وال 

تأخير شيء عجلته«.

فال بد للاّيل أن ينجلي، والغثاء أن يذهب جفاًء، والبد ملا ينفع الناس أن ميكث 
في األرض، وميضي قدر رب العاملني في أن تكون العاقبة للمتقني.

جتدونها يف املنتديات واملواقع اجلهادية
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رسائل توجيهية

املجيب: ال�سيخ اأبو حممد املقد�سي

احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله، وبعد..

فأحبك���م الله ال���ذي أحببتموني من أجله.. وأس���أله تعال���ى أن يثبتكم وإيانا 
ويستعملنا في نصرة دينه وال يستبدلنا..

 هذا احلديث رواه اإلمام أحمد في مسنده »333/1« والطبراني في معجمه 
الكبير »11029« وغيرهم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وس���لم »يخرج من عدن أبني اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله هم خير من 

بيني وبينهم«.

قال عنه الش���يخ الفاضل العالمة س���ليمان بن ناصر العلوان فك الله أس���ره : 
»ه���ذا احلديث إس���ناده جيد، ورواته ال بأس بهم، فق���د رواه اإلمام أحمد في 
مس���نده وابن أبي حامت في اجلرح والتعديل  والطبراني في الكبير »47/11« 
كله���م من طريق عبد الرزاق، ع���ن املنذر بن النعمان األفطس، قال: س���معت 
وهب���اً يحدث عن ابن عباس قال.. وذك���ر احلديث ثم قال: ورواه أبو يعلى في 
مس���نده »34/3« م���ن حدي���ث عبد األعلى بن حماد النرس���ي ع���ن معتمر بن 

سليمان، عن املنذر به.

ورواه اب���ن ع���دي ف���ي الكام���ل »176/6« وابن اجل���وزي في العل���ل املتناهية 
»306/1« من طريق محمد بن احلسن بن آتش الصنعاني، عن املنذر.

ومحمد بن احلس���ن مختلف فيه، فقد وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه العقيلي 
والدارقطن���ي وآخرون، ول���م يتفرد به، فقد رواه غي���ر واحد من احلفاظ عن 

املنذر.

واملن���ذر ب���ن النعمان األفطس، قال أب���و حامت: »روى عنه معتمر بن س���ليمان 
وهشام بن يوسف وعبد الرزاق ومحمد بن احلسن بن أتش ومطرف بن مازن 
قاض���ي صنعاء، وقال عنه ابن معني ثق���ة« اجلرح والتعديل »242/8«.  وذكره 

الشيخ: أبو محمد املقدسي - فك الله أسره

حدثن���ا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن املنذر بن النعمان األفطس 
قال: سمعت وهبا يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس���لم: ) يخرج من عدن أبني اثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله هم خير 

من بيني وبينه (

ش���يخنا الفاضل أبى محمد املقدس���ي حفظه الله ورعاه، إخواننا في منبر 
التوحيد واجلهاد، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..

رمبا بلغكم املواجهات بني جنود التوحيد وجيوش الظلم والشرك في مناطق 
مختلف���ة وممتدة في محافظة أبني اليمنية، ونحن نقف على تداعيات هذه 
االحداث نلمس بركاتها ونصرة الله لدعوة التوحيد واقبال الش���باب من كل 

مكان للمؤازرة والنصرة بصورة ال تخطر على بال أحد.

س���ؤالي ش���يخنا هو أن ه���ذه املنطق���ة إضافة إلى م���ا متتاز ب���ه اجتماعياً 
وجغرافياً وتاريخياً...، ورد فيها حديث عظيم لم يتصدى لتخريجه وشرحه 
على الوجه االمثل أحد من علماء األمة اجملاهدين، وقد التمس���نا ذلك في 
وس���ائل مختلفة مبا فيها شبكة االنترنت إال أن اجلهد والوقت ذهب سدى، 
فهل يتفضل أمامنا وش���يخنا بتخريج احلديث وش���رحه وتس���جيل الفوائد 
ورب���ط احلدي���ث بواقع املس���لمني اليوم ف���ي أبني عدن وكل بالد املس���لمني 
خصوصاً وأن اإلخوة في اليمن يحبون الش���يخ أبو محمد املقدسي ويعدونه 
أماماً لهم ويتبادرون كتبه وفتاواه ولعل الشيخ يخص املوحدين في اليمن من 

شباب اجلزيرة بنصائحه وتوجيهاته.

وفي اخلتام أش���هد الله على محبتك فيه ش���يخنا أبو محمد وأسأل الله أن 
يجمعني بك في الفردوس االعلى، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: أبو عبد الرحمن اليمني

> ال�س��وؤال
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البخ���اري في التاريخ الكبير »358/7« ولم يذكر فيه جرحاً أو تعدياًل، وذكره 
ابن حبان في ثقاته.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد »55/10« رواه أبو يعلى والطبراني وقال »من 
عدن آت���ني« ورجالهما رجال الصحيح، غير منذر األفطس، وهو ثقة.« انتهى 

كالم الشيخ ثبته الله.

وقول���ه عليه الصالة والس���الم »هم خير م���ن بيني وبينهم«؛  فيه إش���ارة إلى 
صالحه���م وديانته���م وخيرياّتهم التي ش���هد بها النبي صلى الله عليه وس���لم، 

وكونهم خير من بينه وبينهم.

وه���ذا إما أن يكون إش���ارة إلى املكان؛  أي أنه���م خير من بني مكانه صلى الله 
عليه وسلم وهو »املدينة« وبني »عدن أبني«.

أو يكون إشارة إلى الزمان وال شك أن هذا أعظم؛  أي أنهم خير من بني زمانه 
وزمان خروجهم، والله أعلم بالصواب، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء..

وق���ال بعض من تكلم في هذا احلديث أن فيه إش���ارة لطيفة إلى أن اخلالفة 
ستصير إلى عدن أبني، وتكون اليمن عاصمة اخلالفة؛ ألن اجليوش تتحرك 
ع���ادة من مقر اخلالفة؛  كذا قالوا؛  وليس ذلك بالزم؛ بل رمبا يكن ذلك بأن 
تنصر اليمن اخلالفة، أو ينصر أهلها وجندها املس���لمني، أو جتياّش مثل هذا 

اجلي���ش لدفع عدو صائل عل���ى بعض بالد 
املسلمني  أو دحر محتل أو مرتد.

 فاحلدي���ث يؤك���د ما س���يأتي ف���ي أحاديث 
أخ���ر ف���ي وصف أه���ل اليم���ن بأنه���م مدد 
ألهل اإلس���الم وأنصار ألهل احلق، وال زال 
أه���ل اليمن كذل���ك، وقد رأين���ا مددهم في 
أفغانس���تان وفي العراق، وفي كل ساحة من 
س���احات اجلهاد ترى أفواجهم تهب لنصرة 
أهل اإلس���الم، يتميزون بالغي���رة والصالبة 

واملب���ادرة لنصرة أهل اإلس���الم.. واليوم ازدادت أفواجهم وأمدادهم حس���نا 
بتحليها بالبصيرة في س���بيل املؤمنني  واستبانتها لسبيل اجملرمني والتزامها 

براية التوحيد وعدم اغترارها بسواها..

وق���د جاء ف���ي  حديث آخر  »تَُقاِتلُ���وَن َجِزيَرةَ الَْع���َرِب َفَيْفتَُحَها اللَّ���ُه لَُكْم، ثُمَّ 
وَم َفَيْفتَُحَه���ا اللَُّه لَُكْم، ثُمَّ  تَُقاِتلُ���وَن َف���اِرَس َفَيْفتَُحَها اللَُّه لَُكْم، ثُ���مَّ تَُقاِتلُوَن الرُّ
اَل َفَيْفتَُح���ُه اللَُّه لَُكْم«، وفي لفظ : »تغزون َجِزيَرةَ الَْعَرِب َفَيْفتَُح  جَّ تَُقاِتلُوَن الدَّ

اللَُّه لَُكْم«.

ن  وقد عدنا من حيث بدأنا، فأمست جزيرة العرب يَحكم فيها املرتدون، ويؤماّ
دون  فيه���ا العلماني���ون والصليبيون والكف���رة واملالحدة، ويُح���ارب فيها املوحاّ
له  ويُقتل فيها الصاحلون وتعج سجونها بهم اليوم، بجريرة جهادهم الذي عطاّ
وحاربه حكامها ووالوا النصارى واملرتدين .. واحلاصل أن جزيرة العرب قد 
ت أعيننا اليوم براي���ة نقية إلخواننا  ع���ادت حتتاج إلى فتح جديد.. وق���د قراّ
في اليمن، وه���م ممن يجاهد حتت لواء التوحيد ويتطلاّع إلى مثل هذا، وليت 

شعري إن لم يكونوا هم؛ فمن؟ فلعل وعسى..

وفي مس���ند اإلمام أحمد وسنن أبي داود  َعْن ابِْن َحَوالََة َقاَل؛ َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَس���لََّم: » َس���َيِصيُر اأْلَْم���ُر ِإلَى أَْن تَُكونُوا ُجنُ���وًدا ُمَجنََّدًة ُجنٌْد 
���اِم َوُجنْ���ٌد ِبالَْيَمِن َوُجنٌْد ِبالِْع���َراِق، َقاَل ابُْن َحَوالََة: ِخْر ِلي يَا َرُس���وَل اللَِّه  ِبالشَّ
���اِم َفِإنََّها ِخيَرةُ اللَِّه ِمْن أَْرِضِه يَْجتَِبي ِإلَيَْها  ِإْن أَْدَرْكُت َذِلَك، َفَقاَل: َعلَيَْك ِبالشَّ
ا ِإْن أَبَيْتُْم َفَعلَيُْكْم ِبَيَمِنُكْم َواْس���ُقوا ِمْن ُغُدِرُكْم َفِإنَّ اللََّه  ِخيَرتَ���ُه ِمْن ِعَباِدِه، َفَأمَّ

اِم َوأَْهِلِه«. َل ِلي ِبالشَّ تََوكَّ

ففي هذا احلديث أنه يجيء على املس���لمني زمان يصيرون جنودا مجندة في 
كل بلد، فما على املس���لم الصادق إال أن يلتح���ق بجندهم في بلده ليصير من 
أجن���اد املس���لمني اجملندة؛  وفي احلدي���ث ذكر جند اليمن، ثب���ت الله جندها 

ونصرهم وأعز  بهم الدين..

والي���وم يتغي���ظ أعداء الدي���ن من جند اليم���ن ويتخوفون، حتى أني س���معت 
فه���م مما أعتبروه  تصريح���ات لقادة الصليبيني قب���ل أيام تظهر قلقهم وتخواّ

خطرا ميثل تهديدا حقيقيا ملصاحلهم.

خصوص���ا وه���م يعتب���رون موق���ع اليم���ن اجلغراف���ي موقع���ا بال���غ األهمية 
واحلساسية..

قال تقرير وكالة اإلسوش���يتد برس األمريكية: 
»إن املوق���ع اجلغرافي لليمن يعد أمراً بالغا في 
األهمية، حيث كانت اليمن خالل فترة احلرب 
الباردة س���احة تناف���س بني الوالي���ات املتحدة 
واالحتاد الس���وفياتي« وحول الضربات اجلوية 
الت���ي وجهتها أمريكا لبع���ض املواقع في اليمن 
قالت الوكالة: »تقع اليمن في نقطة استراتيجية 
بالنسبة للمالحة في البحر األحمر وخليج عدن 
وكذلك في الطريق املؤدية إلى قناة السويس - 

وعلى اجلانب تقع الصومال حيث الوضع هناك أكثر تأزما«.

ولذل���ك فلي���س غريبا أن يتناهى إلى س���معنا بني اآلون���ة واألخرى أخبار عن 
غ���ارات جوية أمريكي���ة مكثفة وحتلي���ق طائرات التجس���س أوقصف مواقع 
بصواريخ كروز، فذلك كله يثبت من جهة؛  اخلوف الش���ديد الذي ميثله جند 
اليمن للصليبيني وأحالفهم، ويثبت من جهة أخرى أن احلكام في تلك البقعة 
كما في س���ائر بقاعنا اليوم ماهم إال أزالم لألمريكان ال حكم لهم وال س���لطة 
على أرضه���م  أوبحرهم أوجواّهم.. إال بتوجيه أس���يادهم وتدريبهم، ولم يعد 
���ز على هذه البقع���ة وتتابعها عن كثب وترس���ل  س���را  أن أمري���كا صارت تركاّ
قوات خاصة لتدريب اجليش اليمني، ومس���اندة النظام املرتد هناك ضد من 

تسميهم باإلرهابيني..

وف���ي مقابل هذا التولي والتناص���ر بني الذين كفروا والذي ق���ال تعالى فيه: 
}َوالَِّذي���َن َكَفُروا بَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بَْعٍض ِإالَّ تَْفَعلُوهُ تَُكْن ِفتْنٌَة ِفي اأْلَْرِض َوَفَس���اٌد 

َكِبيٌر {، 

وقد قّرت اأعينن��ا اليوم براية نقية 
مم��ن  وه��م  اليم��ن،  يف  لإخوانن��ا 
يجاهد حتت لواء التوحيد ويتطّلع 

اإىل مثل هذا.
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ب في مواالتهم  فمعلوم أن لليمن وجند اليمن وأهل اليمن فضائل خاصة ترغاّ
ونصرتهم، وحتث على االنحياز إليهم وتكثير سوادهم..

حتى بواّب اإلمام مسلم في صحيحه: »باب تفاضل أهل اإلميان ورجحان أهل 
اليمن فيه«.

< فم���ن فضائله���م حديث ُجبير ب���ن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نس���ير مع 
رس���ول الله بطريق مكة إذ قال: »يطلع عليكم اآلن أهل اليمن كأنهم السحاب 

هم خيار من في األرض« رواه احمد.

 < ومنه���ا حدي���ث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رس���ول صلى الله عليه 
وس���لم »أتاكم أهل اليمن ه���م ألني قلوباً وأرقاّ أفئ���دًة، اإلميان مياٍن واحلكمة 

ميانية والفقه ميان، رأس الكفر ِقَبل املشرق« رواه مسلم.

قال البغوي في ش���رح الس���نة »201/14، 202«: » هذا ثن���اء على أهل اليمن 
إلسراعهم إلى اإلميان وحسن قبولهم إياه« اه�.

< وهذا احلديث له زياده أخرجها اإلمام أحمد في مس���نده.. أَنَّ أَْعَراِبياًّا أَتَى 
ثْنَا َعْن النَِّبيِّ - َصلَّى اللَُّه  أَبَ���ا ُهَريَْرةَ -رضي الله عنه- َفَقاَل: يَا أَبَا ُهَريَْرةَ َحدِّ
ميَاَن يََماٍن  َعلَيْ���ِه َوَس���لََّم- َفَقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّ���ى اللَُّه َعلَيِْه َوَس���لََّم: »أاََل ِإنَّ اإْلِ

َوالِْحْكَمَة يََماِنَيٌة َوأَِجُد نََفَس َربُِّكْم ِمْن ِقَبِل الَْيَمِن«. 

فزيادة: »وأجد نفس ربكم من قبل اليمن« اختلف في تصحيحها لتفرد شبيب 
أب���و روح، ل���م يوثقه غير ابن حبان، فمن أهل احلديث من صححها ومنهم من 
ضعفه���ا، وعلى تقدير ثبوتها فتأويلها ما قاله ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية: ».. 
قوله :   » من اليمن «  يبني مقصود احلديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات 
الله � تعالى � حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، الذي قال 
فيهم :  } َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللاُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َيُِحبُّونَه{ املائدة  

  .  )54 (

وقد روى أنه ملا نزلت هذه اآلية س���ئل عن هؤالء، فذكر أنهم قوم أبي موس���ى 
األش���عري، وج���اءت األحاديث الصحيح���ة مثل قوله :   »أتاكم أه���ل اليمن أرقاّ 
قلوًبا، وألني أفئدة، اإلميان مياني، واحلكمة ميانية«  ،  وهؤالء هم الذين قاتلوا 
أهل الردة، وفتح���وا األمصار،فبهم نفَّس الرحمن ع���ن املؤمنني الكربات...« 

اه�. الفتاوى »389-388/6«.

وقال القرطبي في تفس���يره: »روي أنه صلى الله عليه وس���لم قال: »إني ألجد 
نفس ربكم من قبل اليمن«، وفيه تأويالن: أحدهما: أنه الفرج لتتابع إسالمهم 
أفواج���اً، والثاني: معن���اه أن الله تعالى نفس الكرب ع���ن نبيه صلى الله عليه 

وسلم بأهل اليمن وهم األنصار«.

وقال ابن األثير: »َعنَى به األنصار؛ ألنَّ اللَّه نَفَّس بهم الَكْرَب عن املؤمنني وُهم 
يََمانُون ألنَّهم من األْزد« النهاية »203/5«

< وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: س���معت رسول الله صلى الله عليه 
وس���لم يقول: »الفخر واخلي���الء في الفدادين أهل الوبر، والس���كينة في أهل 
الغن���م، واإلمي���ان ميان واحلكم���ة مياني���ة« رواه البخاري، قال أب���و عبد الله: 

يت اليمن ألنها ميني الكعبة.  ُسماّ

< وحديث ابن مس���عود رضي الله عنه قال: أش���ار رسول الله صلى الله عليه 
وس���لم بي���ده نحو اليمن فق���ال: » اإلميان ها هنا أال إن القس���وة وغلظ القلب 
ادين عن���د أصول أذناب البقر حيث يطلع قرنا الش���يطان في ربيعة  ف���ي الفداّ

وُمضر« متفق عليه.

< ومنه���ا حدي���ث عبد الله بن عم���ر رضي الل���ه عنهما، أن النب���ي صلى الله 
عليه وس���لم قال: »اللهم بارك لنا في ش���امنا، اللهم بارك لنا في ميننا، قالوا: 
وجندن���ا، قال: اللهم بارك لنا في ش���امنا، اللهم بارك لن���ا في ميننا، قالوا: يا 
رس���ول الله! وف���ي جندنا، فأظنه قال في الثالثة: هن���اك الزالزل والفنت وبها 

يطلع قرن الشيطان« رواه البخاري

< ومنها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: » إني 
لبُعق���ر حوضي أذود الناس ألهل اليمن أض���رب بعصاي حتى يرفض عليهم« 
رواه مسلم، قال النووي رحمه الله: »هذه كرامة ألهل اليمن في تقدميهم في 
الش���رب منه؛  مجازاة لهم بحسن صنيعهم، وتقدمهم في اإلسالم، واألنصار 
من اليمن، فيدفع غيرهم حتى يش���ربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى 

الله عليه وسلم أعداءه واملكروهات« شرح النووي على مسلم.

< وحدي���ث عمران ب���ن حصني رضي الله عنه قال: جاء بنو متيم إلى رس���ول 
الل���ه فقال »أبش���روا« فقالوا: قد بش���رتنا فأعطنا؛ فتغير وجه���ه، فجاء أهل 
اليمن فقال: »يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو متيم« فقالوا: جئنا 

لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا األمر«  رواه البخاري.

< وحدي���ث أب���ي هريرة أن رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم ق���ال: »إن الله 
اس���تقبل بي الش���ام وولى ظهري اليمن وق���ال لي: يا محم���د، إني جعلت لك 
م���ا جتاه���ك غنيمة ورزقا، وما خل���ف ظهرك مددا، وال يزال اإلس���الم يزيد، 
وينقص الشرك وأهله حتى تسير املرأتان ال تخشيان إال جورا، والذي نفسي 
بي���ده ال تذهب األيام والليالي حت���ى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم« أخرجه 

الطبراني في الكبير »7642«.

< وحدي���ث أن���س بن مالك ق���ال النبي صلى الله عليه و س���لم: »قد أقبل أهل 
اليم���ن وهم أرق قلوبا منكم« قال أنس: وهم أول من جاء باملصافحة، أخرجه 

أحمد في مسنده والبخاري في األدب املفرد وأبو داود. 

< وج���اء في تفس���ير }إذا جاء نصر الله والفتح * َوَرأَيْ���َت النَاّاَس يَْدُخلُوَن ِفي 
ِدي���ِن الل���ِه أَْفَواًجا{ النص���ر )2،1( أنها ملا أنزلت قال صلى الله عليه وس���لم: 
»أتاك���م أهل اليمن ه���م أرق قلوبا، اإلميان ميان الفقه مي���ان احلكمة ميانية« 

مسند اإلمام أحمد.

< وفي قوله تعالى: }يَا أَيُاَّها الَاِّذيَن آََمنُوا َمْن يَْرتََداّ ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي 
ٍة َعلَى الَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِفي  اللُه ِبَقْوٍم يُِحبُاُّهْم َويُِحبُاّونَُه أَِذلَاٍّة َعلَى املُْؤِمِننَي أَِعَزاّ
َس���ِبيِل اللِه َواَل يََخاُفوَن لَْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل اللِه يُْؤِتيِه َمْن يََش���اءُ َواللُه َواِس���ٌع 

َعِليٌم{ املائدة )54(. 
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ورد ف���ي س���بب نزول ه���ذه اآلية عن عياض األش���عري رضي الل���ه عنه قال: 
مل���ا نزلت هذه اآلية أومأ رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم إلى أبي موس���ى 
األش���عري بش���يء كان معه، فقال: »هم قوم هذا«. أخرجه احلاكم »313/2« 

وابن أبي شيبة في مسنده »12 /125«، وابن جرير في تفسيره. 

وقال ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية في كتابه »اجلواب الباهر ف���ي زوار املقابر«: 
»وكان���ت أم���داد اليمن الذي���ن قال الله تعالى فيهم »فس���وف يأت���ي الله بقوم 
يحبه���م ويحبونه« على عه���د أبي بكر وعمر يأتون أفواج���ا من اليمن للجهاد 

في سبيل الله« اه�.

فح���ي هال بتلك األفواج وحي هال بتلك األمداد  وحي هال بأنصارهم، وحي 
ه���ال بأحفادهم الذين قرت أعيننا بتجدد دعوته���م وجهادهم وظهور رايتهم 

في هذه األيام..

واأج��دين ملزما مع اأخب��ار جند اليمن التي تردن���ا هذه األيام، 
ووض���وح رايته���م؛  أن أحرض عل���ى نصرته���م و أدعو إلى مؤازرته���م وتكثير 
س���وادهم؛ بذكر مزيد م���ن الفضائل الت���ي ذكرها عالمة اليمن الش���وكاني؛  
حيث قال: )إذا عرفت أن هذه اآلية نازلة فيهم بهذه األحاديث فاعلم أنها قد 

اشتملت على مناقب ألهل اليمن:

 االأوىل منه��ا: اختص���اص أه���ل اليمن بهذه املي���زة العظيمة؛ وه���ي أن الله 
س���بحانه وتعال���ى يأتي به���م عند ارت���داد غيرهم من قبائل الع���رب التي هي 
ساكنة في هذه اجلزيرة، فإن ذلك ال يكون إال ملزيد شرفهم، وأنهم حزب الله 

عند خروج غيرهم من هذا الدين. 

املنقب��ة الثانية: قوله عز وجل: »يُِحبُاُّه���ْم َويُِحبُاّونَُه« فليس بعد هذه الكرامة 
والتشريف من الله سبحانه شيء، فإن من أحبه الله قد سعد سعادة ال مياثله 
سعد، وشُرف شرفاً اليقاس به شرف، وفاز فوزاً ال يعادله فوز، وأكرم كرامة 

ال تساويها كرامة.

املنقبة الثالثة: قوله »َويُِحبُاّونَُه« وهذه كرامة جليلة، ومنقبة جميلة، فإن كون 
العب���د احلقير محباً لربه -عز وجل- هي الغاي���ة القصوى في اإلميان الذي 
هو س���بب الفوز بالنعيم الدائم، وس���بب النجاة من العذاب األليم، ومن عظم 
محبة الله -عز وجل- ودالئل صحتها اتباع رس���ول الله صلى الله عليه وسلم 

في أقواله وأفعاله واالقتداء به واالهتداء بهديه الشريف.

قال الله عز وجل }ُقْل ِإْن ُكنْتُْم تُِحبُاّوَن اللَه َفاتَاِّبُعوِني يُْحِببُْكُم اللُه{ آل عمران 
)31(، فمن أحب الله واتبع رس���وله صلى الله عليه وس���لم؛ فاز بحب الله  عز 

وجل له، ومبحو ذنوبه وارتفاع درجته بني عباد الله املؤمنني.

املنقب��ة الرابع��ة: قول���ه »أَِذلَاٍّة َعلَ���ى املُْؤِمِننَي« فإن الذلة أله���ل اإلميان من 
أش���رف خصال املؤمنني، وأعظ���م مناقبهم، وهو التواضع ال���ذي يحمده الله 
ع���ز وجل، ويرفع لصاحبه الدرجات، وف���ي ذلك اخللوص من معرة كثيرة من 

خصال الشر، التي من جملتها الكبر والعجب.

ٍة َعلَى الَكاِفِريَن« ف���إن ذلك هو أثر  املنقب��ة اخلام�س��ة: قوله عز وجل »أَِع���َزاّ

الصالبة في الدين والتش���دد في القيام به، والكراهة ألعدائه، والغلظة على 
اخلارجني عنه.

املنقب��ة ال�ساد�س��ة: قوله س���بحانه وتعال���ى »يَُجاِهُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللِه« فإن 
اجلهاد هو رأس الواجبات الش���رعية، وبه يقوم عماد الدين، ويرتفع ش���أنه، 

وتتسع دائرة اإلسالم، وتتقاصر جوانب الكفر، ويهدم أركانه.

املنقب��ة ال�س��ابعة: قول���ه عز وجل »َواَل يََخاُف���وَن لَْوَمَة اَلِئٍم« وهذا هو ش���أن 
اإلخالص والقيام لله عز وجل، وعدم املباالة مبا يخالف احلق، ويباين الدين، 
وجاء بالنكرة في سياق النفي، فيشمل كل الئمة تصدر من أي الئم كان، سواء 
كان جلياًل أو حقيراً، قريباً أو بعيداً، وما أدل هذه املنقبة على قيامهم في كل 
أم���ر مبعروف أو نهي ع���ن منكر، القيام الذي ال تطاول���ه اجلبال،  وال تروعه 

األهوال.

ومل���ا جمع الله عز وج���ل لهم هذه املناقب في هذه اآلية الش���ريفة نبههم على 
عظيم العطية، وجليل اإلحس���ان فقال »َذِلَك َفْضُل اللِه يُْؤِتيِه َمْن يََش���اءُ َواللُه 
َواِس���ٌع َعِلي���ٌم«، ففيه تلميح إل���ى أنه قد جمع لهم من فضله م���ا لم يتفضل به 
عل���ى غيره���م من عباده، وكأن ذل���ك كاجلواب على م���ن رام أن يحصل له ما 
حصل لهم من هذه املناقب العظيمة أو نافسهم فيها، أو حسدهم عليها« اه�. 

باختصار من »القول احلسن في فضائل أهل اليمن« للشوكاني. 

فأي فضائل سيس���اميكم فيها الناس بعد هذه؟! يا أحفاد أنصار رسول الله؛ 
إن أنتم اتبعتم س���بيل أجدادكم في نصرة الدين ورفع راية التوحيد في زمان 

خذل فيه الناس الدين والتوحيد.

وماذا س���يضركم بعد هذا الفضل العظي���م والكرامة اجلليلة ولو اجتمع على 
الكيد لكم واملكر بكم من بأقطارها؟!

فبادروا و�س��مروا لعل الل���ه أن ينفس بكم كرب األم���ة في زماننا كما 
نفس بأجدادكم كرب نبيه صلى الله عليه وس���لم، ولعله س���بحانه ينصر بكم 
الدين فتصيروا أنصار الله، كما نصر أجدادكم نبيه فكانوا أنصار الله، ولعله 
يس���تعملكم ف���ي دحر أه���ل الردة املعاص���رة ويفتح لكم األمص���ار؛  كما  قاتل 

أجدادكم أهل الردة األولى وفتحوا األمصار..

اللهم يا ولي اإلس���الم وأهله انصر عبادك املوحدين في ش���امك ومينك وفي 
د رميهم وارفع  د صفوفهم  وألاّف بني قلوبهم وسداّ املش���رق واملغرب، اللهم وحاّ
ن لهم وثباّتهم وأحلقنا به���م واجعلنا ممن حتبهم ويحبونك، وصلِّ  رايته���م ومكاّ

اللهم وسلم على نبيك وعلى آله وصحبه وسلم.

 وللفائدة فللشيخ الفاضل أبي مصعب السوري ثبته الله وفك أسره رسالة
 بعنوان  )مسؤولية أهل اليمن جتاه مقدسات املسلمني وثرواتهم( منشورة في

 موقع منبر التوحيد واجلهاد على شبكة االنترنت
www.tawhed.ws
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 كل أم���ة تتطلع للمجد، وتس���عى إل���ى الرقي والتطور، وحت���ى تصل إلى ذلك 
يجب أن يقودها ويسوسها ويرأسها من يكون عنده الصدق والرغبة في ذلك، 
ويكون على قدر املس���ؤولية، وبعيداً كلياً عن املصالح الش���خصية، والشهوات 
الفردي���ة، وهذا ما فش���لت أمريكا في إيجاده منذ زم���ن، لتلقي بزمام القيادة 
أخي���راً ألوباما التي تظن أنه س���وف يحملها إلى بر األم���ان، وهذا ماال يقدر 

عليه؛ وال عجب فقد قال الشاعر قدمياً:

يقيم بهم على جيف احلمير إذا كان الغراب دليل قوم 

�سياق تاريخي

منذ عقود مضت تناوب على حكم أمريكا حزبان، احلزب اجلمهوري واحلزب 
الدميقراط���ي، وكان���ا على امت���داد حكمهما ال يختلفان إال ف���ي صورة القناع 
ال���ذي يرتديانه، فاجلمهوريون يبدون صاخبني وغاضبني ومتحمس���ني أكثر، 
في حني يبدو الدميوقراطيون أكثر دبلوماس���ية، وأش���د مكراً، ثعالب مبسوح 
الض���أن، هذا بخ���الف اجلمهوري���ني، وهل ينس���ى العالم حماق���ات وعربدة 
ريغ���ان اجلمهوري، الذي في فترة حكمه احتلت لبنان، وضرب العراق وليبيا، 
وتبع���ه من نفس احلزب بوش األب الذي أش���علها حرباً ف���ي منطقة اخلليج، 
استطاع من خاللها أن يدمر العراق، وأن يتمكن من جزيرة العرب، وأن يَُؤِمَن 
مصالح أمريكا في املنطقة، وبعد فترة حكمه عاد الدميقراطيون إلى السطح 
بزعام���ة كلينتون، الذي واصل حصار العراق، ثم قصف العراق وأفغانس���تان 
والس���ودان، وكان���ت فترة حكمه أقل صخباً وضج���ة، وإن كانت ال تختلف عن 
فترة من س���بقه إال زيادة في الكذب وتلطيفاً ف���ي العبارات، وبعد فترتني من 
رئاس���ة كلينتون، عاد اجلمهوريون بزعامة بوش االبن الذي فاز بفارق ضئيل 
عن منافس���ه »آل جور«، وكان اجلمهوريون هذه امل���رة محافظون ومتعصبون 
أكث���ر من أي وقت مض���ى، ولم متِض فترة طويلة عل���ى تولي بوش االبن حتى 

أدخل العالم في حرب عاملية كبرى، على طريقة اجلمهوريني الذين يعش���قون 
التصريح���ات النارية، واخلطابات احلماس���ية التي تك���ون إيقاعات حلروب 
مهلك���ة، فاحتل أفغانس���تان والعراق، وقس���م العالم إلى قس���مني »إما معه أو 
ض���ده«، وأعلن صراح���ًة أن احلرب هي ح���رب دينية صليبية ضد اإلس���الم 
الذي وصف���ه ب�«االرهاب«، ومضت فترة حكمه األول���ى، وانتخب مرًة أخرى، 
ليصل بأمريكا بعد س���بع س���نني م���ن احلرب الطاحنة إل���ى مرحلة حرجة لم 
تصل إليها منذ تأسيس���ها، وهنا أطل  الدميقراطيون مرة أخرى للمشهد في 
صورة »أوباما«، وكانوا األقدر على اللعب باألوراق، واس���تغالل غضب غالبية 
الفقراء املس���حوقني الذين تردت أوضاعهم مع األزم���ة االقتصادية العاملية، 
وكان الدميقراطي���ون ال يتغافلون ع���ن دور الدعم و التأييد العاملي، خصوصاً 
بعدما أن أظهر بوش بإجرامه وحماقاته وجه أمريكا احلقيقي، فحاول أوباما 
من���ذ بداية حملته االنتخابية أن يراعي الواقع، وأن يتعامل معه مبا يتناس���ب 

من الكذب والشعارات والوعود، ومبا يكفل الوصول للرئاسة بأي ثمن.

واقع خمتلف

كانت فترة حكم بوش االبن فترًة اس���تثنائية تغير بعدها كل شيء، وال أظن أن 
رئيساً أمريكيا يقبل أن يتقلد احلكم في واقع مثل واقع ما بعد بوش، فالعالم 
مختلف، وأمريكا اختلفت، والكل صار إلى األسوء، فاالقتصاد متدهور، وهيبة 
وعظمة أمريكا سقطت، وأصبح جنودها الذين أقنعوا العالم أنهم ال يقهرون 
صاروا يقتلون ويس���حلون وبش���كل يومي، بل وينتح���رون، وصار آالف اجلنود 
الذي���ن جن���وا من احلرب معاقني ومرضى نفس���يني، لم يع���د الواقع كما كان؛ 
وهذا ما اس���تلزم من أوباما أن يتقدم بخطاب وبلهجة وأس���لوب مختلف، ولم 
يكن بحاجة إال إلى الوعد بس���حب القوات األمريكية من العراق وأفغانستان، 
حيث متثل احلرب هناك أكبر املشاكل التي أوصلت أمريكا إلى ما هي عليه، 
والتي انعكس���ت أثارها على الوضع الداخلي للشعب األمريكي، الذي اكتشف 

أضواء على

متيم املهاجر

أوباما..
يقود أمريكا إلى أين؟
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أن احلرب تس���تنزف من دمائه وأمواله، ولم يفق إال وهو في قعر أزمة مالية 
كبي���رة، ولم يكن أوبام���ا بحاجة إلى أكثر من الوعود اخملادعة ليقنع الش���عب 

بأنه قادر على إيقاف هذا النزيف املتدفق.

 الالعب اجلديد

لم تكن جهود اجملاهدين منذ ستينيات القرن املاضي تتركز على ضرب أمريكا، 
وكانت اجلهود تتوجه ملواجهة احلكومات والدول في العالم اإلسالمي، وكانت 
حتاول تغييرها بقوة الس���الح والقتال، ومن���ذ بداية الثمانينيات توجه اجلمع 
األكبر من اجملاهدين ملواجهة ومجابهة االحتاد الس���وفييتي الشيوعي، وعلى 
مدى أكثر من عقد من اجلهاد املس���تمر كان االحتاد السوفييتي يترنح، ومنذ 
نهاي���ة الثمانينيات ل���م يغفل قادة اجملاهدين عن خطر أمريكا، فكان الش���يخ 
أس���امة حفظه الله يتحدث عن ضرورة العمل ضدها ومقاطعة بضائعها، إال 
أن ه���ذه الدعوات لم تكن تلقى التجاوب الكافي من األمة اإلس���المية، ولكن 
من���ذ بداية التس���عينيات كانت العملي���ات والضربات توجه إل���ى أمريكا التي 
وصفها الش���يخ أس���امة بن الدن ب�»رأس األفعى«، ولم مي���ِض عقد إال وباتت 
القاعدة -بفضل الله- العباً قوياً، ورقماً ال يس���تهان به، وبعد سبع سنني من 
احلرب الضروس في أفغانستان والعراق، صار لزاماً على أوباما أن ال يتغافل 
عن »الالع���ب اجلديد« الذي لم يكن أي رئيس أمريكي قبل بوش ليفكر فيه، 
فضاًل أن يتوقف  جناح حملته االنتخابية على حس���ن التعامل معه، وإعطاءه 
الوق���ت الكافي من كل اخلطابات والتصريحات، كيف وقد صار هذا الالعب 
اجلديد ميثل نداً حقيقاً، وقوة تهديدية أجبرت أوباما أن يصرح أن »القاعدة 
واب���ن الدن هم عدو أمري���كا األول«، وهكذا كان منذ البداية يعد بأنه س���وف 
يتعامل مع هذا امللف بخطط جديدة ومختلفة، بعد أن فشل سلفه في ذلك.

خطط املكر

رك���ز أوباما ليصل وحزبه للحكم على احلديث عن أنه ميتلك خططاً جديدة، 
وأس���اليب مبتكرة وذكية ملواجهة التحديات الكبرى واملعضالت العظمى التي 
وضعها سلفه في وجهه، فكان يكرر احلديث ويعد وميني قومه وشعبه، فعلى 
مستوى احلرب في العراق وأفغانستان: وعد بأنه سوف ينهيها، وأنه سيسحب 
قوات���ه منها، وعلى جبهة احلرب العاملية مع »ن���د أمريكا احلقيقي«: كان يعد 
أنه سوف يستمر في احلرب على القاعدة الذين وصفهم ب� »املتطرفني«، وأنه 

قادر على ذلك، وكخطة إعالمية ركز على أمور أبرزها:

أوالً: زعم���ه أن اجملاهدي���ن الذي���ن يصفه���م ب�«املتطرفني« ليس���وا من األمة 
اإلسالمية، وأن احلرب تستهدف املتطرفني فقط، أما األمة اإلسالمية فزعم 
أن احلرب ليست معها، وأضاف أن »اإلسالم هو جزء من قصة أمريكا« وردد 
أنه يس���عى لش���راكة حقيقة وفعالة مع العالم اإلسالمي، مش���روطة بتناسي 
املاض���ي من قبل طرف واحد، أما هو فله أن يتذكر املاضي وأن يتغنى به كما 

يشاء!!.

ثاني���اً: ذه���ب إلى أكثر م���ن محاولة الفصل ب���ني األمة اإلس���المية وطليعتها 
اجملاه���دة، ليكرر أن تنظيم القاعدة واجلماع���ات املتطرفة هم مجرد أعداء 

لألمة اإلس���المية وأنهم »يقتلون من املس���لمني أكثر مم���ا يقتلون من غيرهم 
من الديانات« فهم ليس���و أعداء ألمريكا وال إلس���رائيل بل هم بالء ووباء على 

أمتهم اإلسالمية.

حقائق الواقع

ف���ي أول لقاء له بع���د توليه احلكم خص به قناة العربية قال أوباما »في نهاية 
املطاف س���وف يحك���م الناس ليس على أقوالي بل عل���ى أفعالي« و على طول 
الفترة املاضية أتيح ألوباما أن يفعل الكثير الذي ال يتوافق مع أي ش���يء مما 
طرحه وكرره، والذي ال يختلف عن أفعال س���لفه األحمق، فلنس���تعرض أبرز 
األم���ور التي كان���ت في فترة »بوش« وباختصار س���نجد أنه���ا بقيت بل زادت 
وتفاقمت، فعلى مس���توى احلرب في العراق وأفغانس���تان فال زالت مستمرة 
وليس س���حب جزء من القوات األمريكية إال إعالن لفش���ل أوباما وإدارته في 
الس���يطرة على الوض���ع، وال زالت عمليات اجملاهدي���ن تتصاعد في العراق، 
وأما أفغانس���تان فنزيف الدم األمريكي ال زال متدفقاً، وإضافة ألفغانس���تان 
تتفاق���م األمور في باكس���تان وفي الش���ريط احل���دودي بعد أن ابت���دأ أوباما 
فترة حكمه باحلرب على الش���ريعة في  وادي سوات بيد اجليش الباكستاني 
العمي���ل، وعلى غرار باكس���تان أدخل اليم���ن في نطاق العمليات العس���كرية 
اجلوية بطائرات التجسس، كما وسع في عهده من نشاط طائرات التجسس 
عموماً في باكس���تان و اليمن، ووس���ع من نطاق عمل القوات اخلاصة لتعمل 
في أكثر من »22« دولة، وألول مرة في تاريخ أمريكا يأمر أوباما باالستهداف 
بالقتل واالغتيال ألش���خاص يحملون جنسيات أمريكية بدون توجيه أي تهمة 
قضائية، كما يحدث مع الشيخ أنور العولقي، كما اليزال األسرى من املسلمني 
يقبعون في معتقل جوانتناموا في كوبا والذي وعد أوباما بإغالقه إلى األبد!، 
وال ش���ك أن هذه املمارس���ات التي تتعلق بتعامل أمريكا مع العالم اإلسالمي 
تنعك���س على الوضع الداخلي وعلى املس���توى املعيش���ي للمواطن األمريكي، 
فال يزال النزيف مستمراًَ لالقتصاد األمريكي الذي يذهب هباَءً في مجاهل 
أفغانس���تان والعراق، وهذا ما يش���اهده املواطن األمريكي كأرقام صعبة في 
الواق���ع أمامه، ف���ال تزال األزمة املالية تتفاقم حتى أفلس���ت إل���ى وقتنا أكثر 
م���ن »128« من املصارف والبن���وك األمريكية، وهكذا فحقائ���ق الواقع تقول 
أن الوض���ع في فت���رة أوباما لم يتماس���ك فضاًل عن التحس���ن، وإمنا هو في 

انحدار.

خطط فا�سلة

بعد حقائق الواقع املش���اهد للقريب والبعيد، لم تكن خطط أوباما إال مجرد 
ش���عارات فارغة ووع���ود كاذبة، فاملعركة الت���ي قال أنها ال تس���تهدف العالم 
اإلس���المي تأكد أنها ال تستهدف إال العالم اإلس���المي وأنها تتقصد النساء 
واألطفال، وجثث نس���اءنا وأطفالنا و شيوخنا في قندهار و باجاور و املعجلة 
ش���اهدة عل���ى حقيقة احل���رب الق���ذرة التي تقوده���ا أمريكا، وع���دد املقابر 
اجلماعية على طول بالد املس���لمني تبني بكل وضوح منهم الذين »يقتلون من 
املس���لمني أكث���ر مما يقتلون من غيره���م من الديانات«، كم���ا أن اجلميع فهم 
معنى ومقصد أوباما بالش���راكة مع العالم اإلس���المي والتي تعني مش���اركته 
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حلكوماتها الفاسدة املرتدة في كل ما ميكن من إذالل وقمع للشعوب املسلمة، 
وتصدير أدوات التعذيب والقتل حلكام العالم اإلس���المي اجملرمني، مما أكد 
للش���عوب املس���لمة أنه يجب أن تتمسك و تتش���بث بأبنائها اجملاهدين الذين 
بات���وا احلام���ي الوحيد -بع���د الله- لألمة املس���تضعفة، وهو م���ا يعني زيادة 
وتوس���ع احلاضن���ة الش���عبية التي يتحرك فيه���ا اجملاهدون، وقصة بس���يطة 
تدل���ل على ذلك فعندم���ا كان بعض اجملاهدين في إح���دى املناطق في اليمن 
ينتظرون موعداً ما، وكانوا في انتظارهم يقومون بالصيد، حتى جمعوا عدداً 
من الطيور، وأش���علوا النار وبعد أن نضج الش���واء كان بالق���رب منهم أطفال 
يلعبون؛ فنادهم اجملاهدون ليأكلوا معهم، فقدموا وجلسوا، ولم يكن األطفال 
يعلم���ون أن هؤالء من اجملاهدي���ن »خصوصاً في مناطق حمل الس���الح فيها 
يعتبر من التقالي���د والعادات« فبادرهم أحد األطفال وقال لهم: قبل أن تأتوا 
كانت طائرتان جتسس���يتان حتوم فوق هذه املنطقة، فسأله أحد اجملاهدين: 
طائ���رات من؟ فرد الطفل: طائرات أمريكا، فس���أله أح���د اجملاهدين: وماذا 
تري���د ه���ذه الطائرات؟ فأجاب طف���ل: آخر هذه تطارد اجملاهدين، فس���أله: 
م���ن اجملاهدين؟ فأج���اب الطف���ل األول: اجملاهدون الذين يقاتل���ون أمريكا، 
وكانت عالمات الدهش���ة بادية على وجهه وكأنه يقول »أال تعرفونهم« س���أله 
أح���د اجملاهدين: ه���ل حتب اجملاهدين؟ قال: نعم؛ وإن ش���اء الل���ه إذا كبرت 
أذه���ب معهم، وقبل أن يتحرك اجملاهدون من املكان إلى وجهتهم س���أله أحد 
اجملاهدي���ن: ابن م���ن أنت؟ فأج���اب: أنا ابن الش���يخ فالن الفالن���ي، وكانت 
املفاجأة، إنه ابن أكبر مش���ائخ املنطقة وأعيانها، هذه قصة تدلل على فش���ل 

خطط أوباما التي يحاول بها أن يفصل بني اجملاهدين و األمة اإلسالمية.

اإىل الهاوية

مع حماقة بوش ورعونته إال أن الش���عب األمريكي يحس���ب له أنه وعلى طول 
فترتي حكمه لم حتدث ضربات للمجاهدين داخل أمريكا عدا 11 س���بتمبر، 
وأنا أؤكد أن ذلك محض قدرة الله التي صرفت العديد من العمليات حلكمة 
يعلمه���ا الل���ه، وال يجهل الع���دو ذل���ك، إال أن أوباما كان أس���وء حظاً فوصلت 
عمليات اجملاهدين إلى عم���ق نيويورك، مروراً بعملية ديتريوت، وعملية األخ 
نضال حس���ن في قاع���دة فورت هود، فعلى كل التحدي���ات اخلارجية الكبيرة 
الت���ي أخفق أوبام���ا في مواجهتها، كان التحدي األمن���ي الداخلي أكبر من أن 
يتوقعه حتى أعترف بالفش���ل واإلخفاق وهو ما استدعاه لتغيير مدراء أجهزة 
االس���تخبارات، و تطلب إنفاق املالي���ني لتأمني أمريكا التي صارت هدفاً لكل 
التنظيم���ات واجلماعات اجملاهدة، وعندما تنتقل املعركة إلى س���احة »تاميز 

سكوير« يعلم اجلميع أن أمريكا تذهب إلى الهاوية.

 وهك���ذا يقود أوباما ش���عبه وأمته إلى نهاية مأس���اوية، تكتف���ي وقتها أمريكا 
خلف البحار بحديث الذكريات، و س���يكون »اإلس���الم اجملاهد جزًء أساس���ياً 
من تاريخ هذه اإلمبراطورية« فعلى يديه وبتضحيات أبناءه انهارت وس���قطت 
ورمبا تفككت أمريكا التي كانت تدير العالم في يوم ما، وهكذا س���نة الله في 
كل م���ن جتبر وطغى، وهذه دورة الزمان التي تخبرنا عن حال أس���الفهم أهل 
الطغي���ان والتجبر }َوَكَأيِّْن ِمْن َقْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َوُرُس���ِلِه َفَحاَس���بْنَاَها 
بْنَاَها َعَذاًبا نُْكًرا * َفَذاَقْت َوبَاَل أَْمِرَها َوَكاَن َعاِقَبُة أَْمِرَها  ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّ

ُخْسًرا{ الطالق )9،8(.

علي صالح.. والرهان األمريكي

أضواء على

ماجد املاجد

عندم���ا نتحدث عن املش���روع األمريكي في بالد املس���لمني يتبادر إلى الذهن 
-وبش���كل س���ريع- مش���روع االس���تهزاء والتحريف للدين وإهانة املقدسات، 
مشروع االحتالل الغاصب، مشروع النهب والسلب، مشروع السجون والقمع 
مش���روع أبي غريب وبوكا وجوانتناموا، مش���روع انتهاك األعراض والنيل من 
الكرامات، مش���روع الدبابة واملدفع، مش���روع النار واحلديد، مشروع القنابل 
العنقودية واجلرثومية، مشروع االستكبار والهيمنة، مشروع اإلبادة والسحق 
واحملق، هذا هو املش���روع األمريك���ي الذي يغلفونه ويخفونه حتت ش���عارات 
»احلري���ة والدميقراطي���ة والعدال���ة وحق���وق اإلنس���ان« حتت ش���عار »حرب 
الض���رورة، وحرب االختيار«، وحتت إطار ما يس���مى احل���رب ضد »التطرف 

والتشدد« وال أدري: كيف تعرفت طائرات األمريكان على مدى تشدد عجائز 
وش���يوخ وأطفال آل ب���اكازم في املعجلة مثاًل؟ وال كي���ف ميكن أن يكون طحن 
العشرات من العوائل والعزل في أفغانستان حتت إطار مشروع »احلرب ضد 
اإلرهاب«؟، إنه مش���روع وحش���ي جبان، ال يعرف أي معنى للقيم واملبادئ، وال 
يعرف أي حدود للظلم والبطش، هذا هو املش���روع األمريكي، وهذه صورته، 

وال أظن أننا بحاجة للحديث عن مشروع أمريكا أكثر من ذلك.

إال أن اخمل���زي حقاً هو دور عمالء هذا املش���روع األمريك���ي، الذين كانوا وال 
زالوا يقدمون للعدو ما يعجز عن الوصول إليه بنفسه، إنهم يقدمون للعدو ما 
تعج���ز عن حتقيقه الصواريخ الذكية، ويقدمون -وبكل س���خاء- ما تعجز عن 
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الوصول إليه طائرات التجس���س من املعلومات االس���تخبارتية، إنهم الركوب 
الذلول واملطية املهانة التي يركبها الصليبون متى شاؤوا، و هم بكل املقاييس 
عمالء، وفي كل األديان هم مرتدون، وبكل األعراف هم متآمرون، فال ميكن 
أن يك���ون من يعمل لصالح أي جهة ضد اجلهة التي ينتس���ب إليها إال متآمراً 
مرتداً عن ما ينتس���ب إليه، سواًء كان دينه أو أهله أو عشيرته أو قبيلته، هذا 
من املُسلمات عند كل البشر، فمن يعمل على نصرة ومتكني الكفار من أعداء 
اإلسالم على اإلسالم ال ميكن أن يقبل به اإلسالم، فهو خارج دائرة اإلسالم 
-حتى ولو ادعى اإلس���الم- ولو غس���ل الكعبة، وبكى ب���ني احلجر واملقام}يَا 
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء بَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بَْعٍض َوَمْن 
اِلِمنَي{ املائدة )51(، إنها  يَتََولَُّه���ْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللَّ���َه اَل يَْهِدي الَْقْوَم الظَّ
مس���ألة فاصلة لكل كيان ودين، مس���ألة الوالء واالنتماء، ومبثال بسيط، فهل 
ميك���ن أن يقبل األمريكان بأمريكي يقتل جنودهم لصالح طرف آخر أي كان؟ 
مباشرة توجه له تهمة اخليانة العظمى، هذا على مستوى الدول، وحتى على 
مس���توى األعراف القبلية؛ فال ميكن أن تقبل قبيلة ما مبن يقاتل مع أعدائها 
ضده���ا، حتى ولو أقس���م األميان املغلظة أنه ينتس���ب لهذه القبيلة، وتس���مى 
باس���مها، إنها فطرة بش���رية ال تقبل التضاد والتدافع للوالءات واالنتماءات، 
وعل���ى ما س���بق؛ فهل ميك���ن أن نقول أن اإلس���الم يقبل بأمث���ال علي صالح 
وزرداري ومحم���ود عباس وابن س���عود وحس���ني مبارك وعب���د الله الصغير، 
هل يقبل اإلس���الم بهؤالء ليكونوا من اتباعه في حني أنهم أش���د حرباً له من 
أعدائ���ه الصليبي���ني؟ كيف ميكن أن يصنف اإلس���الم جرائمه���م ضد أمتهم 
ودينهم وش���عوبهم خدمًة للمش���روع األمريكي؟ وهل ميكن لإلس���الم أن يقبل 
باملش���روع األمريك���ي وبأذنابه -فضاًل عن أن يقبل بهم- كممثلني لإلس���الم، 
وك���والة أمر ش���رعيني-؟ ال ميكن لإلس���الم أن يقبل بهم كأتب���اع، فهم دينهم 
أمريكا، وش���رعهم أمريكا، وربه���م أمريكا، وقرابني الطاع���ة للبيت األبيض، 
والصل���وات تت���رى لنبيهم اجلديد أوبام���ا، وحتى أمريكا ميك���ن أن تقبل بهم 

كعمالء وأحذية ال أكثر.

إن عل���ي صالح أكبر مثال؛ فال ميكن أن يكون ما يحمله هو اإلس���الم، ألن ما 
ميارس���ه يحتوي على خليط من العناصر اخلبيثة التي ال ميكن أن تتمازج مع 
عنصر اإلس���الم النقي، ومهم���ا حاول املرقعون واملبطل���ون أن يخلطوها فإن 
النتيجة ستكون شيئاً آخر غير اإلسالم، إن اإلسالم الذي جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم، إسالم املوحدين العابدين، إسالم األعزة الفاحتني، ال ميكن 
أن يقبل بصورة علي صالح لتكون ضمن قائمة املنتمني، لتلطخ املنظر اجلميل، 
فهي على النقيض من كل هؤالء، إن إس���الم االستس���الم لشرع الله وحلكمه، 
إسالم العدل والشورى، إسالم الرحمة والشفقة، إسالم التكافل والتضامن، 
إس���الم التناص���ر والفداء، ال ميك���ن أن يقبل بالذي ميثل املش���روع األمريكي 
»مش���روع الكفر واستبدال حكم الله بحكم البش���ر، مشروع الظلم والطغيان، 
مشروع الكذب والتزوير، مشروع الدمار والتدمير، مشروع العمالة والتبعية، 
مشروع الفساد واإلفساد، مشروع السرقة والنهب« ثم -وبكل سهولة- يجتمع 
بالعلماء ليعلن أنه مستعد لتطبيق شرع الله، فإذا صدقنا كذبه ولو ملرة واحدة، 
فما هو رد العلماء على ت�س��اوؤالت اأبناء الدعوة وامل�س��لمني امل�سروعة؟، إذا 

كان علي صالح س���يطبق ش���رع الله، فماذا كان يطبق من قبل؟ إذا كان يطبق 

ش���رع الله -وحاشا ش���رع الله أن يكون كما يفعل علي صالح- إذا كان يطبقه 

م���ن قبل، فلماذا يجم���ع العلماء ويعلن عزمه تطبيقه؟ وإذا كان يطبق ش���رعاً 

غير ش���رع الله -وهو احلاصل واحلقيقة، فلم أنتم ساكتون طوال تلك املدة- 

وليتك���م كنتم كذلك-؟ بل ملاذا يدافع من يدافع منكم عن علي صالح من قبل، 

ويصفه بأنه يحكم بالشريعة اإلسالمية والسمحة أيضاً؟ هل شرع الله هو ما 

كان وال زال ميارس���ه علي صالح من صنوف الكفر والظلم واإلفس���اد؟، وهل 

تعاليم اإلس���الم هي ما يطبقه علي صالح وزمرته الفاس���دة و»بشكل حرفي« 

ف���ي مختلف نواحي احلياة، أم أن هنالك نص آخر ودس���تور آخر ومنهج آخر 

ز أن تقوم أمريكا  غير اإلسالم والشريعة والدين، فهل في شرع الله نص يجواّاّ

ب���كل ما تريد من إج���رام، وأن تعرب���د وتقصف وتقتل في اليم���ن وبدعم من 

»ول���ي األمر الش���رعي«، وفي أي كتاب ش���رعي ميكن أن جند ه���ذا الدليل؟ 

ومن أين أخذ علي صالح اس���تحباب تبني عمليات األمريكان ضد املس���لمني 

ف���ي اليمن، و ما ه���و الفضل املترتب على ذلك برأي عل���ي صالح؟ وباإلمكان 

بح���ث أدلة علي صالح التي يس���تدل بها عل���ى جواز قت���ل املتظاهرين العزل 

باألس���لحة الثقيل���ة، حتى ولو كانوا يطالبون بلقم���ة العيش التي حرموا منها، 

ميكن بحثها من ناحية صحة الس���ند الذي س���يصل بدون ش���ك إلى فرعون 

بني اس���رائيل في »باب قتل الرجال واس���تحياء النساء«، و من اجلميل أيضاً 

جم���ع أدلة علي صالح املتواترة في جواز الكذب والغش والتزوير والفس���اد و 

السرقة والعنصرية لتكون ضمن كتاب واحد اسمه »املنتقى من أحاديث علي 

صال���ح«، هذا ما يجدر بكم أن تقوموا به إذا كان علي صالح يطبق الش���ريعة 

اإلس���المية الس���محة وأؤكد على الس���محة هنا، وإال فإن علي صالح لم يكن 

في يوم من األيام يطبق الش���ريعة اإلسالمية، وإمنا يطبق املشروع األمريكي 

بحذافي���ره، وإذا تغافلنا عن اس���تخفافكم املاض���ي بعقولنا وخداعنا بخالف 

احلقيقة، فأرجوا أن توضحوا لنا معالم الشريعة اإلسالمية الغراء التي يجب 

على علي صالح أن يطبقها، والتي س���يكون أول أحكامها العادلة بال شك هو 

تقدمي علي صالح للمحاكمة الش���رعية هو وأبنائه وزمرته كخطوة أولى لرفع 

املظالم وحتقيق العدالة اإلس���المية، أم أن ش���رع الله هو ألعوبة وشعار ميكن 

أن يس���تأجر في أي وقت للضحك على اجلماهير وتهدئة النفوس الغاضبة، 

وال ضير بعد ذلك أن يس���تمر املش���روع األمريكي وأذنابه في إهالك احلرث 

والنس���ل، وأن يس���تبدلوا خضراء البالد بس���واد العمالة والكفر والظلم؟ وال 

ضي���ر بعد ذل���ك -وحتت هذا الش���عار- أن يقت���ل من يقتل، وأن يس���جن من 

يس���جن، وأن ينته���ك ع���رض أي كان باختصار؛ ألن »فخام���ة الرئيس« يطبق 

الشريعة االستس���المية ألمريكا، وال ضير؛ فإذا كانت الشعارات والكالم بال 

حساب، فالقليل منها يكفي خملادعة الشعوب اجلاهلة.
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ف���ي الوقت الذي كانت حناجر الروافض من جماعة احلوثي قد بحت تصيح 
ف���وق العربات العس���كرية التي اس���تولوا عليها من جيش عل���ي صالح العميل 
وتردد »املوت ألمريكا املوت إلس���رائيل«، كانت األخرى تعلن في لندن وبجملة 
خبرية في ثناياها أمٌر ال يرده حكام العرب العمالء، قالت وبكل ثقة »احلرب 
مع احلوثيني في ش���مال اليمن قد انتهت« لم تكن غير هيالري كلينتون وزيرة 
اخلارجية األمريكية، ولم يحتِج األمر إال إلى أيام قالئل حتى ظهر عبد امللك 
احلوثي مببادرة الهدنة التي نفذت -بشكل سريع- من جميع األطراف، علي 

صالح وآل سعود واحلوثي.

فكيف ميك���ن أن نفهم ش���عارات احلوثيني املعادية ألمريكا وإس���رائيل؟ وفي  
مقابل هذه الش���عارات تتقدم هيالري كلينت���ون للحوثيني باجلميل، إذ املعلوم 

أن هذه الهدنة تصب في صالح الطرف احلوثي أكثر من أي طرف آخر؟

وعند التأمل بش���كل س���ريع يفهم كل عاقل أن احلقيقة التي يحاول احلوثيني 
إخفاءه���ا خلف كل ش���عارتهم وتصريحاتهم امللبس���ة أن مش���روعهم مخالف 
متام���اً لش���عارتهم البراق���ة، وأنهم لم يكونوا ف���ي يوم من األي���ام ضد أمريكا 
وال إس���رائيل، وإلثبات هذه احلقيقة؛ فهل يس���تطيع احلوثيون أن يظهروا لنا 
حادثة واحدة خدشوا فيها أمريكياً أو إسرائيلياً واحداً فضاًل عن قتله؟ وهل 
يس���تطيع إعالمهم أن يصور لنا طلق���ًة واحدة وهي تطلق على هدف أمريكي 
أو إس���رائيلي؟ ف���ي حني تنقل القن���وات العاملية لكل العالم ص���وراً توضح من 
ه���م الذين يحملون املوت احلقيق���ي ألمريكا وإس���رائيل؟ وإذا كان احلوثيون 
يهددون إسرائيل وأمريكا باملوت، فلماذا ال تطاردهم طائرات وصواريخ املوت 
األمريكية في مران ورازح والطلح وغيرها من مناطق صعدة وس���فيان؟ أظن 
أن اجلمي���ع يعلمون من هم الذين تطاردهم أمري���كا حقيقًة بصواريخ الدمار 

وحمم املوت، بكل بساطة؛ ألنهم يهددونها باملوت احلقيقي.

إذاً، فم���وت أمريكا و إس���رائيل ليس هدف���اً للحوثيني، فض���اًل على أن يكون 
مشروعاً حلروب متعاقبة مع سلطة محلية وجيش مهترئ.

أضواء على

عمر اجلوفي

الحوثيون
  والمشروع القادم

وباستعراض سريع ألهم وأبرز األحداث التي جرت بعد الهدنة بني احلوثيني 
وحكومة صنعاء والرياض نعلم ملاذا أوقفت هيالري كلينتون احلرب.

فاحلوثي���ون بع���د الهدن���ة كانوا يتجول���ون في األس���واق باألطقم العس���كرية 
الس���عودية واليمنية، ويبش���رون بالفتح، وأظن أنهم يعنون ما يقولون، ويعنون 
بالفتح االس���تمرار في مشروعهم ولكن هذه املرة بشكل أكبر و أوسع وأشمل، 
فاس���تمروا ف���ي مش���روعهم ف���ي الس���يطرة على مس���اجد أهل الس���نة عبر 
االس���تيالء على املنابر و خطب اجلمعة، والقيام مبا يسمونه الصرخة، وهي 
ترديد الش���عارات اخلاصة بهم بعد الصلوات، و تعليق امللصقات التي تدعوا 
إلى فكرهم ومذهبهم الرافضي الباطل، وإذا ما قوبلت هذه األعمال بالرفض 
أو اإليق���اف م���ن قبل إمام املس���جد أو جماعته فال حل إال بالقوة و الس���الح، 
وقد تكررت هذه احلادثة أكثر من مرة، وبشواهد موثقة في صعدة واجلوف، 
بل في إحدى املرات لم يكتفوا بقتل إمام املس���جد الس���ني، بل أضافوا لذلك 
تدمي���ر منزله وتهجي���ر أهله، والكل من أبناء اجلوف يع���رف قصة »زبن الله« 

رحمه الله.

وبعد سريان الهدنة، وبعد نفس بسيط استنشقه احلوثيون بدأت املعارك ضد 
القبائ���ل املوالية للدولة، والتي اس���تخدمها علي صالح للحرب ضد احلوثيني 
في الس���ابق، وتخلى عنهم كفريس���ة س���هلة، و عندما كان احلوثيون قد قتلوا 
العش���رات من قبائل بن عزيز املوالية للدولة وأس���روا ما يزيد عن )100( من 
جنود علي صالح مع االس���تيالء على موقع »الزعالء« العس���كري بكل معداته 
و عتاده، كان علي صالح يؤكد أنه ملتزم بالس���الم والهدنة والتهدئة، متناسياً 
حلف���اء األمس القري���ب من القبائل، وحتى جنوده األس���رى في املعارك، التي 
كانت كفيلة بتفجير حرب سابعة، إال أيا من ذلك لم يحدث، وكأن علي صالح 
يق���ول لكل من يتحالف معه: هذا جزاء من يثق في »األس���ود العنس���ي«، ومع 
ماف���ي ذلك من العب���رة لكل من يتحالف ويثق في احلكوم���ات العملية املرتدة 
التي يهمها فقط إرضاء األمريكان فقط والغير، إال أنه يؤكد من جهة أخرى 
على أن احلوثيني مستمرون في مشروعهم الذي ال ميت لشعاراتهم املستهلكة 

بأية صلة.

و مع أن من شروط الهدنة رفع النقاط احلوثية وفتح الطرقات، إال أنها عادت 
كم���ا كان���ت وأكثر على امتداد املناطق التي تقع حتت س���يطرتهم، وانتش���رت 
ثكناته���م التي تتخ���ذ من املدارس أماك���ن تتمترس فيها، وتق���وم هذه النقاط 
بقطع الطريق؛ لتأمني املناطق وإخضاعها للس���يطرة، خصوصاً مناطق أهل 
السنة التي يتواجدون في أجزاء منها أو مبحاذاتها، وكم في سجون احلوثيني 
من أس���رى أهل الس���نة الذين أس���روا في هذه النقاط، حيث يتم التحقق من 
هوية كل من مير بها وقد يحتاج التحقق من الهوية في أحس���ن األحوال أليام 
م���ع دخول الوس���اطات -إن كان من أبن���اء القبائل-، أم���ا غيرهم من ضعفاء 
أهل الس���نة فال تسأل، وقد اس���تخدمت هذه النقاط احلوثية في أسر بعض 
اجملاهدي���ن وتس���ليمهم لنظام صنع���اء العميل ألمريكا، واإلخوة هم مش���هور 
األهدل احلس���يني الهاش���مي وحس���ني التيس الوائلي، وقد أسرا في إحدى 
نقاط احلوثيني باجلوف، وغدر بهما بعد أن قاوما واشتبكا مع احلوثيني، وال 



23 العدد اخلامس عشر

أظ���ن هيالري كلينتون حتتاج أكثر من ذلك، وأظن أن األمريكان يعتبرون هذا 
احلدث مبثابة رد للجميل وعرفان متبادل، وكتأكيد على حسن النية احلوثية 
جت���اه أمريكا واجملتمع الدول���ي، فليس هناك موت ألمري���كا وال يحزنون، بل 
هنالك تعامل وتواطئ، ولم جتد أمريكا عبر تاريخ حربها على اإلسالم أفضل 

وال أكثر عمالة من الشيعة الرافضة والعراق مثال منوذجٌي بارز.

وهن���ا؛ وبعد اس���تعراض بعض األح���داث األخيرة بعد الهدن���ة مع احلوثيني، 
ميكن لنا القول أن مش���روع احلوثيني القادم هو عبارة عن »مش���روع سيطرة 
ومتدد وبسط نفوذ« يقدم فيه احلوثيني أنفسهم كشرطي وهراوة لألمريكان 
في املناطق الش���مالية ضد اجملاهدين من أهل الس���نة، م���ن تنظيم القاعدة 
وم���ن يناصره���م، خصوصاً بعد أن فق���د علي صالح الس���يطرة، وفقد الثقة 
الت���ي متنحه رضا األمري���كان، وفي ذات الوقت تُكون احلرك���ة احلوثية جيباً 
من جيوب إيران في خاصرة أنظمة اخلليج، وميكن أن نفهم هذه االزدواجية 
في الوالءات عندما نشاهد حاالت احلكومات الرافضية في العراق على مر 
س���نوات االحتالل املاضية، وكيف كان يس���تقبل الرئيس اإليراني في املنطقة 
اخلضراء، وكأنه ش���ريك لألمريكان في احتالل البلد، وقد صرح األمريكان 
بإستياءهم املتكرر من تصرفات احلكومة الرافضية التي ال تتواني في تقدمي 
كل صنوف العمال���ة والتبعية لإليرانيني واألمريكان ف���ي نفس الوقت، وعند 
فه���م العقلي���ة الرافضية، والطريقة التي يتعاملون به���ا يعلم أنهم ال دين لهم؛ 
فأينم���ا كانت املصلح���ة املادية كانوا، وهذا ما صرح به السياس���ي الرافضي 
حس���ن زيد في لقاء مع قناة العربية حني قال »احلوثيون ال ميكن أن يتعاملوا 
مع القاعدة أبداً، وفي املقابل مس���تعدون للتعامل مع األمريكان« ثم استدرك 

بعد أن فلتت منه وقال »طبعاً إذا أس���لم األمريكي«، وهذا يدعم الرواية التي 
تتحدث عن دعم س���عودي كبير للحوثي���ني مقابل احلرب ضد اجملاهدين من 
»تنظي���م القاع���دة«، فإذا كانوا حس���ب كالم حس���ن زيد يقبل���ون بالتعامل مع 
األمريكي، فلن يجدوا غضاضة في العمل مع »آل سعود« أعداء األمس، وهنا 
ميكن أن نفهم رس���الة أوباما التي أرس���لها عبر مبعوثه اخلاص لليمن، والتي 
أك���د فيها دعمه حلكومة صنعاء العميلة ض���د »تنظيم القاعدة«، وأكد كذلك 

على االلتزام الكامل بوقف إطالق النار في صعدة.

وإذا كان مشروع احلوثيني القادم هو مشروع السيطرة و التمدد على حساب 
أهل السنة في اليمن، وما في ثنايا ذلك من نشر للمذهب اإليراني الرافضي 
الباطل، وما في ذلك من إذالل وإهانة وخسف وهوان ألهل السنة على أيدي 
الروافض احلاقدين، وال أظن أننا بحاجة لتكرار مأساة أهل السنة في العراق 
وإي���ران ولبنان، خصوصاً في ظل تخلي الكثير من احلركات اإلس���المية عن 
الس���الح وخيار اجلهاد واجملابهة، وخذالن واضح من حكومات املنطقة التي 
تتخل���ى حتى عن حلفائها -بع���د أن أدخلتهم في دوامة حرب طاحنة- إرضاًء 
ألمري���كا، إذا كان هذا هو مش���روع احلوثي���ني الذي يلبي الرغب���ة األمريكية 
واإليراني���ة في املنطقة، فما هو مصير أهل الس���نة إذا لم يقفوا صفاً واحداً 
ل���رد ودف���ع وإيقاف وإفش���ال هذا املش���روع، بعيداً كل البعد ع���ن احلكومات 
العملي���ة التي بان لهم أنها أصبح���ت عاجزة أمام هذا اخلطر الداهم، وحتت 
راية واضحة جتاهد في س���بيل الله وحده، وال ترضى بغير حكمه، و في حال 
لم يقم أهل السنة بذلك، فستجري عليهم السنة الكونية، وسنن الله ال حتابي 

أحداً.

حصر الفتوى
الشيخ: إبراهيم الربيش

أضواء على

يقول احلق س���بحانه }َوِإْذ أََخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب لَتَُبيِّنُنَُّه ِللنَّاِس 
َواَل تَْكتُُمونَُه َفنََبُذوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْش���تََرْوا ِبِه ثََمًنا َقِلياًل َفِبئَْس َما يَْشتَُروَن{ 

آل عمران )187(. 

ق���د عل���م اجلميع مكانة الفتوى م���ن ديننا، وأن فتوى من عال���م يثق الناس به 
كفيلة ألن حترك أمة من الناس، خصوصا عندما يقوى التزام الناس بدينهم، 
ويك���ون الراب���ط بينهم وبني الش���رع قويا ال يقب���ل االنفصام، فيك���ون الدليل 
ه���و احملرك للناس، وه���و الداعي إلقدامهم أو إحجامهم، ولقد ش���هد بذلك 
األع���داء، وعرفوا ما لفتوى العلماء عند املس���لمني، ولقد كان هذا هو الدافع 
البن س���عود كي يحصر الفت���وى في هيئة كبار العلم���اء، ومينع غير أعضائها 

من الفتوى.

إن هذا القرار اتخذ وس���يلة ملنع بعض الفتاوى املس���تقلة، والبيانات اخملتلفة 
التي تصدر من حني إلى حني، وقد يكون فيها ما ال يروق آلل س���عود، فاتخذ 
الق���رار لوأد تلك البيانات، وتكميم تلك األفواه، فال يبقى من األصوات إال ما 
أطرب آل س���عود، ومينع سواهم، ولو كان أقوى علما، وأجدر بالفتوى، فالقلة 
القليل���ة التي أفتت بتحرمي تقارب األديان، وبوجوب نصرة املس���تضعفني من 
املؤمن���ني ف���ي الع���راق، ال يحق لهم الي���وم أن يفتوا في أي قضي���ة من قضايا 
املسلمني العامة، وإمنا يحصرون في فتاوى الطهارة والصالة، وتبقى الفتوى 

في قضايا املسلمني حكرا على من يوجههم ابن سعود حيث أراد.  
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لقد طفق البعض ميدح هذا القرار، ويفتش له عن األعذار، ويستشهد بنوادر 
أح���وال حصلت في التاريخ، ولو كان احلال كتلك احلال حاكماً وعاملاً وحدثاً، 
ألمكن ذلك، لكن أين الصواب في حصر الفتوى في زمرة من العلماء يختارها 
حاكم فاس���د، ثم يحجر عليها فال تفتي إال بإذنه، والويل لها ثم الويل إن هي 

خالفت ما يهوى.

لقد الحظ ابن سعود أن كل جهاد يقوم ضده أو ضد أسياده األمريكان فإمنا 
يس���تند إلى فتوى ش���رعية، فأراد أن يحصر الفتوى في أشخاص معدودين، 
يأمن منهم أن يفتوا بخالف هواه، وكيف لهم أن يتجرؤوا على ذلك وقد أخذوا 
العبرة في مصير الشيخ سعد الشثري، الذي دعا لولي أمره وأثنى عليه وعلى 
جامعت���ه بالغ الثناء، ثم اس���تنكر االختالط وهو يرقب ع���ني الرقيب، فالكته 
ألس���ن اإلعالميني، ومزقته أقالم الصحفيني، ث���م تكرم ولي أمره بإقالته من 

منصبه، فأي صدع باحلق يرجى من هيئة هذه حالها؟.

وإني بهذه املناس���بة أهنئ جموع املس���تفتني 
به���ذه الهيئ���ة املس���تقلة، التي يتول���ى اختيار 
أعضائه���ا اب���ن س���عود، وال يخت���ار إال م���ن 
أعجب���ه، وإذا رأى منه أي بادرة ال تعجبه بادر 
إلى إقالته، فأي استقالل لهيئة هذه حالها؟.

أهنئك���م بهذه الهيئ���ة التي ميل���ك أعضاؤها 
أعل���ى الش���هادات العلمية، ويتول���ى تعيينهم 
وعزله���م معتوه ال يجيد القراءة، وال يحس���ن 
الكالم، وما وقف موقفا إال وأضحك العاملني 

عليه، وعلى من رضي به من شعبه.

أهنئك���م به���ذه الهيئ���ة التي يتق���ي أعضاؤها 
س���خط رج���ل ال يعرف الف���رق ب���ني األديان 

السماوية والكتب السماوية.

أهنئكم بهذه الهيئة التي بادرت إلى إنكار قتل النصارى في أمريكا، ولم جند 
تلك املبادرة في إنكار قتل املس���لمني في العراق، بل نس���مع من بعض رجالها 

أصواتا جتيز االلتحاق باجليش العراقي، مع ما في ذلك من إعانة احملتل.

أهنئكم بهذه الهيئة التي يصدر رئيس���ها البيان���ات املتتابعة والفتاوى املتعددة 
في التحذير من اجلهاد في س���بيل الله ونصرة املستضعفني من املؤمنني، ولم 

نسمع له أي صوت في حترمي إعانة احملتل األمريكي.

أهنئكم بهذه الهيئة التي يغضب رئيسها جلبل الدخان أكثر من غضبه لعرض 
عائش���ة أم املؤمنني رضي الله عنها، فيجتمع مع رفسنجاني ومن على شاكلته 
مبديا س���روره بلقاء إخوانه في العقيدة، وملا اعتدى الرافضة احلوثيون على 
جب���ل الدخان حتولت أخوة العقيدة إلى ع���داء صريح، وحرب معلنة، وأصبح 
القت���ال ألجل جب���ل الدخان عب���ادة عظيمة، في ح���ني أن القت���ال دفاعا عن 
أعراض املؤمنات في العراق جرمية ال تغتفر، ومن نوى ارتكابها -مجرد نية- 

رمي في السجن بضع سنني.

أهنئك���م بهذه الهيئة التي يصرح بعض أعضائها أنهم ال يس���تطيعون أن يفتوا 
إال بأمر مما يسمونه املقام السامي.

هنيئ���اً لك���م ثم هنيئاً لكم هيئتكم التي لم يحف���ظ التاريخ لها مواقف صدعت 
فيه���ا باحلق، وقالت للظالم توقف عن ظلم���ك، في حني أنه حفظ لها الكثير 
من املواقف اخملزية، ولئن كان التاريخ سيقس���و على ابن س���عود، فإنه سيكون 
أقس���ى على هيئة كبار العلماء، فإن ابن س���عود لم يدرس في كلية الش���ريعة، 
ولم يالزم حلق العلم في املس���اجد، ولم يدِع إملامه بالدرر الس���نية وفتاوى ابن 
تيمية، نعم له نصيب من املالمة، ولكنها أش���د على من طوع نصوص الش���رع 

لصاحله.

ت���رى أي ص���دع باحلق يرجى من رجال يس���تلمون أقواتهم مم���ن يعلمون منه 
قطعه���ا عنه���م إذا خالفوا ما يهوى، والش���ثري خير مثال، فهم ليس���وا س���وى 
موظف���ني عن���د ابن س���عود، ولقد أحس���ن املفت���ي عندما دخل���ت عليه جموع 
الناس ليكلموه في قضية من قضايا املسلمني، 
فاعتذر إليهم أنه لم يبق من دوامه سوى بضع 
دقائ���ق، وكأن���ه ال يعنيه س���وى احلضور وقت 

الدوام، واستالم املرتب آخر الشهر.

إن خض���وع العالم وعدم خضوع���ه هو املعيار 
لقبوله أو رده عند ابن سعود؛ ولذا قام بتنحية 
الش���يخ حمود العقالء-رحم���ه الله- في حني 
أن���ه صدر كثي���را م���ن طالب���ه، واختارهم في 
هيئ���ة كبار العلماء، مع أنهم لم يبلغوا في العلم 

مبلغه.

أال رح���م الله أيام الش���يخ محمد ب���ن إبراهيم 
علي���ه رحمه الل���ه فقد كان صادع���ا باحلق، ال 

يخاف في الله لومة الئم، وكتبه على ذلك شاهدة؛ ولذا منعها ابن سعود.

إن فتاوى الش���يخ اب���ن إبراهيم مليئ���ة باإلنكار على املس���ؤولني، وإن تصفحاً 
س���ريعاً لكت���اب القضاء من فتاوي���ه -عليه رحمة الله- يدلن���ا على جرأته في 
اإلن���كار، وأنه لم يكن يراقب س���الطني آل س���عود في أمر الل���ه، فقد كان يرد 
قرارات لرئيس مجلس الوزراء، ولوزير الداخلية، وأمير الرياض، ولقد وصف 
الغرف���ة التجارية وهيئة ف���ض املنازعات ونظام العمل والعم���ال بأنها أنظمة 
قانونية وضعية، واألمثلة على ذلك كثيرة، ولوال خش���ية اإلطالة الس���تطردنا 

في ذكرها.

وألجل ذا كان ابن سعود يتقيه، حيث كان أحد الساعني في خلع سعود بن عبد 
العزي���ز، اجتمعت كلمة الناس عليه، ألنهم عرف���وا عنه الصدع باحلق، وعدم 
مجاراته ألهواء احلكام، وعلموا أن موقفه ذلك لم يكن إرضاء لفيصل بن عبد 

العزيز، أما اآلن فيكفي في وصف احلال أن تقول:

إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ألم تر أن السيف ينقص قدره 

إن الرزي���ة كل الرزي���ة أن كثي���راً من املتصدري���ن للفتوى ف���ي عصرنا صاروا 

اأهنئك��م به��ذه الهيئ��ة الت��ي ميلك 

اأع�ساوؤها اأعلى ال�سهادات العلمية، 

ويتوىل تعيينه��م وعزلهم معتوه ل 

يجيد الق��راءة، ول يح�سن الكالم، 

واأ�سح��ك  اإل  موقف��ا  وق��ف  وم��ا 

العاملني عليه.
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يتهافت���ون عل���ى أبواب الس���الطني، ويتس���ابقون على نيل احلظ���وة عندهم، 
ويلهثون وراء أعطياتهم، وقل منهم أحد إال وهو يقتات بعلمه، فكيف ستستقل 

فتواه؟ وكيف سيحررها في مأمن من قطاع الطريق على الفتاوى الربانية؟

ولو عظموه في النفوس لعظما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 

محياه باألطم�اع حت�ى جت�ه�م�ا ولكن أه�ان�وه فه�ان�وا ودن�س�����وا 

إن ابن س���عود أراد أن يس���تحوذ على الفتاوى لصاحله، فيوجهها كيف أحب، 
ومين���ع منها ما ال يروق له، ظانا أن هذا س���يطوع الن���اس لصاحله، كما كانوا 
طائع���ني أي���ام ابن إبراهي���م -رحمه الله- وم���ا علم املس���كني أن احلال ليس 
كاحل���ال، فلو أق���ام لهم عاملا كم���ا كان اب���ن إبراهيم النقاد الن���اس له كذلك 

االنقي���اد، ولكن الن���اس أدركوا بواقع 
احلال أن ابن س���عود أق���ام لهم علماء 
يتكلمون فيما يوافق هواه، ويس���كتون 
عما س���وى ذلك، هذا إذا ل���م يرقعوا 

لباطله، وما أكثر ما يقومون بذلك.

ولعل أوالد عبد العزيز الزالوا يفكرون 
بعقلي���ة الزمن ال���ذي كان ميكنهم فيه 
فرض الوصاية على الناس، واحلجر 
على عقولهم، فال يطبعون من الكتب 
إال م���ا أعجبهم، وال يس���محون ملتكلم 

إال إذا رض���وا عن���ه، وإذا ق���در لزبانيتهم أن يعثروا عند أحد على ش���ريط أو 
كتاب لم يرتضوه فمصيره السجن والعذاب.

ولكن���ي أعزي أوالد عبد العزيز األذكياء بأن ذل���ك الزمن قد تولى، وال أدري 
لعل���ه لن يعود؛ إن البث الفضائي وش���بكة االنترنت التي أدخلتموها مس���ايرة 
للعالم الغربي قد جرت عليكم من البالء ما لم يكن باحلس���بان، صحيح أنها 
يسرت س���بل الفساد وطرق اإلحلاد للناس؛ ولكنها أيضا سهلت عليهم سبيل 

الوصول إلى احلقيقة.

لقد مضى زمن طويل والناس يس���معون عن كتاب »الكواشف اجللية« للشيخ 
أبي محمد املقدسي حفظه الله، لكن متضي عليهم سنوات دون أن يعثروا له 
عل���ى أثر، أما اآلن فإن دقائق معدودة م���ن البحث على االنترنت تعتبر كافية 

للحصول على نسخة من هذا الكتاب، بل وعلى نسخ أخرى لكتب مشابهة.

لق���د كان���ت متر بالناس أح���داث وال يجدون مصدراً للخب���ر إال بيانات وزارة 
الداخلي���ة وقنوات »اس���تقبل ودع«، أما اآلن فإن معرفة حقيقة اخلبر س���هل 
مل���ن أراده وبحث عنه في مظانه، فإن منتدي���ات اجملاهدين تذكر اجلديد من 
أخباره���م، وتنفي عنهم افتراءات املفترين، وكذب الدجالني، وهي املرجع ملن 
امتثل قول الله سبحانه }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبنََبٍإ َفتََبيَّنُوا أَْن 

تُِصيبُوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفتُْصِبُحوا َعلَى َما َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي{ احلجرات )6(. 

إن الوص���ول إلى العلماء الصادقني للفتوى في قضايا املس���لمني لم يكن يوما 
ع���ن طريق ابن س���عود، فإن ابن س���عود ال يرتضي إال ما يرض���ي أمريكا، وال 

ينصب من العلماء من يفتي مبا يخالف هواه؛ ولذا فإن طالبي احلق في هذه 
القضايا عرفوا كيف يصلون إليه، واحلمد لله الذي يسر وصول صوت احلق 

إلى أذن كل من سعى في البحث عنه. 

وف���ي اخلت���ام: أدعو أمة اإلس���الم إلى إع���ادة النظر في العلماء الرس���ميني، 
وليعلم���وا أن عاملا يأخذ اإلذن في الفتوى من حاكم فاس���د، ويفتي وهو ينظر 
إلى حاكمه رغبة أو رهبة، ويترقب أجره قبل أن يجف عرقه، ال ينتظر منه أن 
يفت���ي بقتال أمريكا التي يواليها حاكم���ه، فضال عن أن يفتي بردة حاكمه، أو 

بوجوب جهاده، وسيجد متعلقا باملصلحة املوهومة ومرحلة االستضعاف.

إن بن���ي عمك فيهم رماح، وإن في األمة خيرا، ف���ال زال فيها بقايا من علماء 
يصدع���ون باحلق، ولك���ن ذنبهم الوحي���د أن اجلهات 
الرس���مية ال تص���رح له���م ف���ي الفت���وى، والقنوات ال 
تستقبلهم، والصحف ال تنشر أقوالهم، ولم يبق لهم إال 
ش���بكة االنترنت، وكثير منهم قد دفعوا ضريبة احلق 
الذي تكلموا به، فابتلوا في الله وغيبوا في السجون، 
فأين الش���يخ سعيد بن زعير والشيخ سليمان العلوان 
والشيخ ناصر الفهد والش���يخ علي اخلضير والشيخ 
عبد الله السعد والش���يخ وليد السناني والشيخ عبد 
الكرمي احلميد والش���يخ محم���د الصقعبي ثبتهم الله 

وفك أسرهم.

إن ه���ذا الصن���ف م���ن العلم���اء ه���و غي���ظ الطغ���اة 
وغضبه���م؛ ألنهم أب���وا أن يخضعوا إال لله، وألجل ذا أرس���لت وزارة الداخلية 
إلى الش���يخ سليمان العلوان من يعرض عليه أحد ثالث خيارات، إما أن يقبل 
بعضوي���ة هيئة كبار العلم���اء، أو أن يعرض عن الكالم في قضايا املس���لمني، 
وإال فالس���جن، وملا أبى عليه علمه أن يخضع للسالطني، أو يغفل عن قضايا 
املس���لمني، كان لزاما عليهم أن يجعلوه من املسجونني؛ إذ هذه سنة الفراعنة 

على مر التاريخ. 

أيها املس���لمون؛ متس���كوا بالعلم���اء الربانيني، الذين ال يأخ���ذون على اإلفتاء 
أج���رة، وال ينتظرون من احلكام إذن���اً للصدع باحلق، تتبعوهم فإنهم أندر من 
الذهب، ومتس���كوا بأقواله���م فإنها التي يظن فيها رض���ا الله، خذوا الفتاوى 
عنه���م؛ فإن فتاويه���م ال يلتمس من ورائها رضا حاكم، وال س���المة مرتب، بل 

يجدون من ورائها بالء يصبرون عليه طلبا لرضا الله.

اللهم احفظ علماءن���ا الربانيني الذين يصدعون باحلق ال يخافون فيك لومة 
الئم، اللهم ثبتهم على صراطك املستقيم، وأيدهم باحلق وأيد احلق بهم. 

اللهم احفظهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميانهم وعن ش���مائلهم ومن 
فوقهم وأعذهم بعظمتك أن يغتالوا من حتتهم.

الله���م أبقهم أنصارا لدين���ك غيظا على أعدائك، وزدهم ثبات���ا ويقينا يا رب 
العاملني. 

اأيها امل�سلمون؛ مت�سك��وا بالعلماء 

الرباني��ني، الذي��ن ل ياأخذون على 

الإفت��اء اأج��رة، ول ينتظ��رون من 

باحل��ق،  لل�س��دع  اإذن��اً  احل��كام 

تتبعوهم فاإنهم اأندر من الذهب.
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محطات

قف���وا ع���ن احمل���اوالت اليائس���ة ف���ي صدن���ا عن 
أهدافنا فإن لنا جيش���اً بََشَر النبي صلى الله عليه 
وس���لم بقدومه  »كما نحس���ب« فق���ال: »يخرج من 
عدن أبني اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله هم 
خير من بيني وبينهم«، ولن نتوقف  بعون الله حتى 

نحرر كل شبٍر حكم بغير شرع الله.

قفوا فإنَّ���ا وجدنا رجاالً ال يتنازل���ون عن مبادئهم  
ب���إذن الله، ولو عرض���ت عليهم الدني���ا ألعطوها 
ظهورهم وقالوا »اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة«

 قفوا فإنَّا جنوٌد مخلصون، نبذل دماءنا ونتس���ابق 
في س���كبها ليعلوا ديننا، ولن يثني من همتنا شيء 
مهم���ا كان كبي���را أو صغيرا، ولق���د َخبرنا قوتكم 
أيه���ا األعداء وقوة إلهكم  أمريكا، وعجمنا عودكم 
فكان���ت احملصلة أن النصر قريب ب���إذن الله، وما 

ذلك على الله بعزيز.

أعلنوا الهزمية؛ فإنَّ للحرب رجاالً يحملون صفات 
وخصائص معينة، ولو نظرمت في جنودكم سيرتد 

إليكم البصر خاسئاً وهو حسير.

 أرفع���وا أيديكم عن جت���ار الفت���اوى الذين يلبون 
طلبكم ِبذمنا، فإن عامة الناس -الذين ال يعرفون 
الق���راءة- يضحكون منهم ومم���ا يصدر عنهم من 
فت���اوى تصف���ق للظالم وتضف���ي عليه الش���رعية 
وتدي���ن أهل احل���ق، وما أهون من ه���ان على الله، 
وإن م���ن هؤالء العوام -وما أكثره���م- من يُقدمنا 

على أبناءه ونفس���ه بعد س���ماعه لهم } َويَْمُكُروَن 

َويَْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخيُْر الَْماِكِريَن{ األنفال )30(.

وفي اخلتام: 

ال تتعجب���وا م���ن وج���ود طائفة مؤمن���ة ال تُفاوض 

وال ترض���ى إال بإح���دى احلس���نني إم���ا النصر أو 

الش���هادة، و ال تتعجبوا من وجود جي���ٍل يفكر بأن 

يحكم ش���رع الله ف���ي األرض،وس���يحطمون بإذن 

الله كل العقبات التي س���تقف أمامهم، سواًء كانت 

شخصيات أو مؤسس���ات حكومية أو قوات دولية 

كافرة، وال تتعجبوا من وجود علماء استش���هاديني 

يق���ودون األم���ة بدمائه���م وأقالمهم مثل الش���يخ 

العامل بعلمه لطفي بحر تقبله الله.

»وهك���ذا رب���ى الله اجلماع���ة التي ق���در أن يضع 

في يدها مقاليد األرض، وزمام القيادة، وس���لمها 

األمانة الكبرى بع���د أن جتردت من كل أطماعها، 

وكل رغباتها، وكل ش���هواتها، حتى ما يختص منها 

بالدع���وة الت���ي حتمله���ا، واملنه���ج ال���ذي حتققه، 

والعقي���دة التي متوت من أجلها، فما يصلح حلمل 

ه���ذه األمان���ة الكبرى من بقي له أرب لنفس���ه في 

نفس���ه، أو بقي���ت فيه بقي���ة لم تدخل في الس���لم 

كافة«)1(.
)1(  سيد قطب رحمه الله.

قفوا...
ثم ال تتعجبوا
حامل املسك

إلى إخواني في املنتديات واملواقع اجلهادية، كلمات 
أردت أن أكتبها مؤازرة لكم وحبا فيكم.

املنتديات  من  صفحات  وصلتهم  كلما  إخوانكم   >
اجلهادية ورأوا عملكم ونشاطكم وحماسكم ونصرتكم 
بأن  لكم  بالدعاء  ألسنتهم  تلهج  واجملاهدين  للجهاد 
يتقبل الله منكم ويكتب أجركم، واعلموا أنهم يفرحون 
أنتم بإصداراتهم اجلديدة، وال عجب،  كما تفرحون 
فعلى قدر ما يغتاظ الكفار واملرتدون، يفرح إخوانكم.
هو  عنه  أحتدث  أن  أريد  الذي  اآلخر   األمر   >
إخوانك،  وتفيد  تستفيد  حتى  االنترنت  استغالل 
لالطالع  فقط  للنت  دخولك  يكون  ال  وحتى 
والدخول  االصدارات  وانتظار  اجلديد  على 
املواضيع جديد  ومشاهدة  احملاورات،  في 

فمن املمكن أن تفيد إخوانك، والطرق كثيرة منها:
وبرامجه  وفنونه  التصميم  تتعلم  أن  املمكن  من   -
اخملتلفة، مثل )فوتوشوب - ثري دي - اليستريتور( 

فاملنتديات املتخصصة في ذلك كثير.
- من املمكن أن تتعلم كتابة السيناريو وإنتاج األفالم 
الصوتيات  )ادوبي برمير(  وكذلك هندسة  ببرنامج 

باستخدام برنامج )سامبل تيود( مثاًل.
وحماية  وتطوير  تركيب  تعلُم  املهمة،  األمور  من   -
 CSS -( مثل  لغاتها  وتعلم  واملواقع،  املنتديات 
وذلك  وغيرها،   )PHP - JAVA - HTML

سيساعدنا على زيادة املنتديات اجلهادية.
اخلبر  كتابة  تتعلم  أن  كذلك  اجلميل  من   -
برس«. »جهاد  نشرة  بأسلوب  الصحفية،  بالطريقة 
معلوماتهم  لنأخذ  مهم،  تعلمها  واالختراق،  الهكر   -

وملفاتهم ولندمر مواقعهم.
حتى  االلكتروني  األمن  في  كل جديد  عن  البحث   -

حتذر إخوانك من كيد األعداء ومكرهم.
والنصائح    والتوجيهات  التحليالت  كتابة   -
للمجاهدين  تصل  األمور  هذه  كل  والرسائل، 
فيها. فاستمروا  تامة  استفادة  منها  ويستفيدون 
- نشر اإلصدرات اجلهادية من النصرة للمجاهدين.
< أخيرا: جزى الله خيرا إخواننا العاملني واملشرفني 
أن  الله  أسأل  اإلعالمية،  واملؤسسات  املنتديات  في 
يربط على قلوبهم ويحفظهم ويثخن بهم في األعداء.
وما هذه الكلمات إال مشاركة لكم في تطوير اإلعالم.

<  االعالم الجهادي
مالك بن جند

محطات



مجلة صدى املالحم28

إن املتتب���ع للتح���رك الرافض���ي في اجلزي���رة العربية يرى أنه يب���دأ من قطر 
ويرج���ع إليها، وهذا املش���اهد في قضي���ة احلوثيني في اليم���ن، وكيف كانت 
املصاحلة والهدنة بني الدولة واحلوثيني عن طريق دولة قطر، وكيف أصبحت 
ه���ذه االتفاقية ورق���ة ضغط على احلكوم���ة اليمنية، ب���ل أصبحت احلكومة 
اليمني���ة هي التي تطالب بتطبي���ق هذه االتفاقي���ات، وتتخاطب مع احلكومة 
القطرية مباش���رة إلقناع الرافض���ة احلوثيني بالتهدئة، وكذل���ك تدخلها في 
جن���وب لبنان في احلوار مع ح���زب الالت، وفي مناطقه التي يس���يطر عليها 
وإقام���ة اإلصالحات فيها، في وق���ت كان املفترض فيه أن يكون املتحرك هي 
إي���ران، حيث أن حزب الالت هو اجلناح العس���كري التاب���ع إليران في لبنان، 
وم���ا حدث في اجلنوب بني ح���زب الالت وأنصاره م���ن الرافضة وبني قوات 
اليونف���ل الدولية يجعل إيران تتحرك لذل���ك، وفي نفس الوقت الذي حتركت 
فيه الس���عودية وس���وريا للتدخل في لبنان، ووضع حل���ول لتهدئة الصراع بني 
الرافضة والس���نة في املنطقة، وما نشاهده اليوم بني حسن نصر الله و سعد 
احلري���ري الذي ميثل التيار الس���عودي في لبنان يبني أن األمور قد أوش���كت 
على اإلنفجار، وقد يكون لس���وريا ش���أن في ذلك؛ حيث أن ذلك من صاحلها، 
وهك���ذا تتضح ص���ورة العالقة اإليرانية بحكومة قط���ر العميلة، ويوضح ذلك 
الزيارة األخيرة ألحمدي جناد إلى قطر، وكيف س���ببت هذه الزيارة إستنفاراً 
لدول اخلليج، وتوالت الزيارات إلى قطر من بعض زعماء دول اخلليج، وما مت 
بع���د هذه الزيارة في البحرين يب���ني خطر الرافضة في املنطقة، وخطر قطر 
في تس���هيل الشؤون الرافضية في خارج إيران، والتنسيق بني إيران وأتباعها 
ف���ي اخلارج، ولقد كان لقطر دور خطير في التنس���يق ب���ني إيران واليهود في 
أواخر التسعينات، فاستطاعت إيران احتواء القضية الفلسطينية عن طريق 
حم���اس واحتواء قادتها، حتى أصبحت إيران تتحكم في ش���ؤون املنطقة عن 
طريق القضية الفلسطينية، وما نراه اليوم من تصريحات احلكومة اإليرانية 
ف���ي القضية الفلس���طينية، وتفاعل حماس مع ه���ذه التصريحات عمليا على 
أرض الواقع بالعمليات العس���كرية يدل على وش���وك نشوب حرب جديدة في 

محطات

أبو سفيان األزدي

قطر
سكرتير الرافضة

املنطقة، حيث أن اليهود يريدون أن ينهوا قضية فلس���طني، ولذلك دخلوا في 
قضية املفاوضات املعلنة املباشرة مع العميل عباس، يريدون بهذه املفاوضات 
تهدئة األوضاع في فلس���طني لتس���تطيع إس���رائيل فتح جبهة على إيران عن 
طري���ق اخلليج، وإي���ران حتاول بكل الط���رق أال تدخل هذه احل���رب في هذه 
الفت���رة؛ ألن هذه الفترة هي الفترة الذهبية الش���يعية في املنطقة، حيث أنها 
متلك القوة العس���كرية، والقدرة السياسية على التوسع في املنطقة، واحلرب 
ليس���ت في صاحلها في هذه الفترة، وإيران تريد أن تصل إلى السيطرة على 
حكوم���ات الدول اجمل���اورة، كما هو اآلن في الع���راق، واحلاصل في البحرين 
واملتوقع أن يقوم في املنطقة الش���رقية ف���ي أرض احلرمني و في الكويت كما 
حدث في البحرين من شغب، ومحاولة اخلروج على احلكومة العميلة، فإيران 
اآلن تس���ابق الزمان الس���تبدال حكومات املنطقة جميعها بحكومات ش���يعية 

موالية، وبهذا يسهل القضاء على السنة أو إدخالهم في املذهب الرافضي.

فما هو دور أهل السنة في هذه األحداث، في ظل هذه احلكومات العميلة ؟

إن الناظ���ر إلى العلماء الذين هم قيادة األمة من أهل الس���نة في دول اخلليج 
يراه���م - إال من رحم الله- إما مترامياً ومتغنيا في أحضان حكومته العميلة، 
أو متغزال في أمريكا يكس���ب الود ليوس���ع عليه في لقاء تلفزيوني في إحدى 
القن���وات الفضائي���ة أو في موقٍع في النت يخاف أن يغل���ق، وهذا حال الكثير 
منهم إال من رحم الله، أو عالم رضي الغباء ش���عارا له، وابتعد عن كل مصادر 
اإلب���الغ، وعن م���ا يدور في أرض الواقع، ولم يجعل ل���ه تلقيا إال قناة حكومته 
التي تبث إليه األخبار، فأصبح على هذه األخبار ينزل فتاواه، واليس���مع ألي 
ناصح يبني له احلقيقة في أرض الواقع التي مير بها املس���لمني، وأصبح هذا 
ش���غلهم أن يرددوا ما تردده حكوماتهم، وأصبحت اجملتمعات بعيدة كل البعد 
عما يدار بها، بل أصبح بعض من ينتس���بون إلى العلم يربون عامة املس���لمني 
على املس���خ في عقيدة ال���والء والبراء، واجلنب عند اللق���اء، والذلة لألعداء، 

واالنبطاح للزعماء.

وأم���ا احلكومات؛ فهي اآلن فاقدة لألم���ان في بقائها، ومتخبطة ال تدري إلى 
م���ن تلجأ ف���ي هذه األحداث، وخاص���ة بعد أن رأوا ربهم أمري���كا قد أصابها 
اخل���زي والذل في أرض أفغانس���تان والعراق، ولم تعد ل���ه قدرة على فتح أي 
جبه���ة جديدة لتداف���ع بها عن نفس���ها أو تنصر فيها عمالئه���ا، فاحلكومات 
متورطة تريد التعلق بأي قش���ة تنجيها، فمرة إلى الصني، وأخرى إلى الهند، 
وهناك إلى روس���يا، وصفقات السالح لش���راء الوالء الروسي، وإلى غير هذا 
التخب���ط، ولك���ن ال حياة ملن تنادي، والبد من س���قوط ه���ذه احلكومات حتى 
تستطيع الشعوب أن تتحرك وبيدها الكتاب واليد األخرى السالح لتدفع عن 

نفسها ذل عبودية االستعمار.

وأم���ا ش���عوب اجلزيرة العربية فاخلير كامن في جيله���ا القادم الذي هو جيل 
املالحم والفتوحات بإذن الله، كما أن هذا اجليل الذي هو قائم براية اجلهاد 
هو صورة عن تلك اجملتمعات التي حتاول احلكومات العميلة املرتدة إظهارها 
في إعالمهم بالشعوب املنحلة أخالقيا واخملتلة عقائديا والسفيهة أحالمها، 
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وم���ع هذا التش���ويه اإلعالم���ي إال أن احلقيقة أن اخلير م���ازال ظاهراً بإذن 
الل���ه، وإن كان الفس���اد عالي الصوت إال أن أه���ل الدين الصادقني موجودون 
يأم���رون باملع���روف وينهون عن املنك���ر، وإن كان صوت اإلعالم اس���تطاع أن 
يضلل العوام من املس���لمني عن احلق واحلقيقة الت���ي هم مطالبني بها إال أن 
اإلعالم اإلس���المي اجلهادي قد وصل بإذن الله إلى كل بيت، واستطاع بإذن 
الل���ه أن يدم���غ باحلق ضالل املضللني، واملس���لمون من أهل الس���نة بإذن الله 
أصبح���وا يعون م���ا يحاك لهم من املؤامرات من أعدائه���م، واحلمد لله بدأوا 
يعون حقيقة هذه احلكوم���ات، ويرون عمالتها الظاهرة، وهذه نعمة من الله، 

وإن كانوا عزال من السالح.

وختاما: نقول إلخواننا املسلمني أهل السنة في قطر: 

إن اخلط���ر ال���ذي يداهم أهل الس���نة في اجلزي���رة العربية هو من الش���يعة 

الروافض ومن حكومتكم العميلة لهم، وإن ما تقوم به حكومتكم من مساعدات 

وتس���هيالت للرافضة هو ما سيساعد الرافضة على احتالل اجلزيرة كاملة، 

ووالله إن ما س���يقوم به الرافضة في اجلزيرة العربية أش���ر وأطم مما فعلوه 

في العراق، فاتقو الله يا أهل قطر وكفوا عنا سفهائكم مبا تستطيعون.

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني

محطات

بترايوس...
اقفز حمادة  

ثامر غرم

من يعرف الش���عب األمريكي جيداً يعلم أنه ش���عب ترب���ى وترعرع على أفالم 
الهولي���ود، وأف���الم اخلي���ال، والبطل الذي ال مي���وت؛ ولذا جنده���م يكثرون 
األبح���اث والتج���ارب ف���ي صناعة مقات���ل آلي ال يقه���ر أبدا، وف���ي صنع آلة 
يلبس���ها املقاتل فيختفي عن األنظار، وأخرى تنقله من دولة ألخرى في ثوان 
معدودة، ونرى تأثرهم املباشر بتلك األفالم يظهر جليا على أسماء عملياتهم 

»العاصفة - الضربة احلديدية - طعنة اخلنجر« وهكذا.

وم���ا هي إال أن تنتهي العاصفة والضربة والطعنة حتى تظهر بعض حقائقهم 
التي تبدأ بتبديل حفاظاتهم)1( وتنتهي باإلنتحار.

وإن بطله���م اليوم »بترايوس« وهو الذي بن���وه وزخرفوه وجعلوه منقذ العراق، 
وهو اليوم من س���يكون منقذ أفغانس���تان في ظنهم، مع أنه حني س���مع اس���م 
أفغانس���تان أصي���ب باإلغم���اء، فتأولوا له أن���ه لم يتناول اإلفط���ار حتى ذلك 

الوقت، وقاموا بالتصفيق له بعد إفاقته.

فهو بطلهم القادم وعليه يؤملون، ووالله إنهم ليذكروننا بقصة حمادة، وقصة 
حمادة باختصار هي:

حكى لنا بعض إخواننا من والية تعز أن رجاًل عندهم كان معه »غنمة«، وكان 
مولعا بها يداعبها ويدربها وكثير االعتناء بها حتى أنه س���ماها حمادة، وكان 
يظه���ر افتخاره بها، ويحك���ي للناس عن فتوحاته���ا وبطوالتها، حتى وصل به 
احل���ال يوم���اً أنه ادعى أنها تس���تطيع أن تقفز من الدور الراب���ع في العمارة، 

)1( فجنود اجليش األمريكي يلبسون احلفاظات لألخبثني نظراً لقوة حتملهم ألهوال املعارك!!

فطالب���ه احلاضرون بذل���ك، فأخذ الرجل بطله حمادة وصع���د به إلى الدور 
الرابع، واجتمع الناس ينظرون، وكثر احلديث: هل تس���تطيع حمادة أن تقفز 
فعاًل، أم أن صاحبها قد راهن على هالكها؟ فرفع الرجل صوته ليسمع الناس 
»اقف���ز حمادة.. اقفز حمادة« ولم تس���تجب حمادة، بل ظل���ت تصيح »بعاع.. 
بع���اع« وهو يك���رر »اقفز حمادة.. اقفز حمادة« وهي تصي���ح »بعاع.. بعاع« ثم 

رمى بها من الدور الرابع وهو يصيح فرحا »قفز حمادة، قفز«

وفعاًل قفز حمادة، ولكنه قفز لتكمل النسور والكالب من بعده بقية القصة.
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النظام السعودي
»منتهي الصالحية«

خالد احلمودي

كتابات

لعب النظام السعودي دوراً فعاال في السياسة األمريكية في الشرق األوسط، 
وذلك بعد س���قوط حكم الش���اه في إيران -الذي كان يعرف بش���رطي اخلليج 
للغ���رب- وبع���د صعود اخلميني على س���دة احلكم ورفعه ش���عارات مناهضة 
للغ���رب عامة واألمريكيني خاصة، رأت احلكومة األمريكية أن تس���تبدل هذا 
الشرطي بآخر لتنفيذ السياسة األمريكية في املنطقة، ولم يكن أمامهم سوى 

احلكومة السعودية، وذلك العتبارات منها:

< أن احلرمني املكي واملدني -وهما من أهم مقدسات املسلمني- يقعان حتت 
النفوذ السعودي، وهذا يعطيها وجاهة دينية قوية في العالم اإلسالمي. 

< وجود ربع مخزون احتياطي النفط العاملي في جوف األراضي الس���عودية، 
وهذا يعطيها بعداً اقتصادياً قوياً.

< والء النظ���ام الس���عودي الق���وي للغ���رب عام���ة والواليات املتح���دة خاصة، 
وه���ذا يتجلى في املعاهدة التي وقعها النظام الس���عودي مع الواليات املتحدة 
األمريكي���ة، عندما التقى الهالك »عبد العزيز آل س���عود« بالرئيس األمريكي 

»روزفيلت« على ظهر سفينة حربية في عرض البحر.

هذه املعطيات وغيرها ساعدت النظام السعودي في أن يكون العميل األمريكي 
األكبر في املنطقة بدل الش���رطي اإليراني الس���ابق، ولكن ب���دون أن تكون له 
قدرات عس���كريه كبي���رة، إمنا ينحصر دوره في التأثي���ر الديني واالقتصادي 

-بحسب ما ميتلكه النظام السعودي من قوة في هذين اجلانبني-.

واملتتبع للعالقة الس���عودية األمريكي���ة يعلم أن النظام الس���عودي قام بالدور 
امل���وكل إليه على أكمل وجه، وكان مخلص���ا في تعامله مع احلكومة األمريكية 
وناصح���ا لها، بل إنه يعتبر نفس���ه امتداداً للسياس���ة األمريكية في املنطقة، 
ويعتق���د أن بقاءه متعل���ق بقوة ونفوذ احلكوم���ة األمريكية ف���ي املنطقة، وأنه 

الوكيل الوحيد واحلصري لألمريكان.

ولك���ن احلكومة األمريكية يعجبها من عمالئها أن يكونوا مخلصني لها، ولكن 

ال يعجبه���ا أن توقف تعامله���ا وعالقاتها على جهة واحدة فقط، خصوصا إذا 
كان���ت هذه اجلهة ليس لديها من املصال���ح ما تقدمه للواليات األمريكية التي 

ال تعرف سوى لغة املصالح.

وبعد احلادي عش���ر من سبتمبر ظهرت إيران كمنافس قوي للنظام السعودي 
على احتالل املرتبة األولى في العمالة للغرب، فقامت في تقدمي التس���هيالت 
واملس���اعدات، وفتحت مجالها اجلوي ألمريكا في حربها على اجملاهدين في 
أفغانستان والعراق، وأثبتت لألمريكان أن الشعارات التي ترفعها ضد أمريكا 
والغرب إمنا هي لالس���تهالك، وأنهم -أي اإليراني���ني- ميكن التعامل معهم، 

وفتح األبواب القدمية للعالقات املشتركة. 

وفعاًل؛ بدأت إيران في مزاحمة النظام السعودي في جميع امللفات التي كانت 
من اختصاص النظام السعودي، ومن هذه امللفات:

1- امللف اللبناين: 

اهت���م األمريكان مبلف لبنان لقربها من إس���رائيل، واس���ندوا هذه املهمة إلى 
النظام السعودي، الذي بادر بدوره في دخول املعترك السياسي اللبناني، فقام 
بدعم »رفيق احلريري« حتى وصل إلى رئاسة الوزراء، وكان النظام السعودي 
قد صب دعمه السياس���ي واالقتصادي للبن���ان كله من خالل رجل واحد وهو 
»رفيق احلريري«، وهذا يعطي املتابع مؤش���راً على ضعف العقلية السياس���ية 
الس���عودية، فبمجرد مقتل »رفي���ق احلريري« انقلبت األوراق السياس���ية في 
لبنان، ولم يستطع النظام السعودي إظهار أي تأثير على أرض الواقع، فقاموا 

بدعم ابنه الطائش »سعد احلريري« حلفظ ماء الوجه.

ول���م تكن إيران غائبة عن هذا املش���هد السياس���ي، بل كانت أحد املنافس���ني 
الكب���ار، فإي���ران تدعم حزب الل���ه الرافضي الذي ميتلك قوة عس���كرية تكاد 
تك���ون أقوى من اجليش اللبناني نفس���ه، والذي فرض نفس���ه كمؤثر قوي في 
الش���ارع اللبناني، فحزب الله ميتلك ش���عبية كبيرة في الش���ارع اللبناني حتى 
بني بعض أهل السنة- لألسف-، وذلك بسبب الشعارات البراقة الكاذبة التي 

يرفعها ضد إسرائيل.

ول���م يس���تطع النظام الس���عودي أن يفرض هيبته ف���ي الس���احة اللبنانية، بل 
اضطر ألن يخضع لش���روط حزب الله في تقس���يم السلطة حسب اإلمالءات 

اإليرانية.

2- امللف الفل�سطيني:

فلس���طني إحدى جراح املس���لمني الغائ���رة، والتي الكها احل���كام اخلونة منذ 
عقود، وهذا اجلرح يخش���ى احلكام أن يظه���روا عنده مبظهر العميل اخلائن 

لتعاطف املسلمني الكبير معه.

واحلكومة الس���عودية استغلت القضية الفلسطينية لتكسب تعاطف املسلمني 
ف���ي كل م���كان، بينم���ا هي ف���ي احلقيق���ة إح���دى أدوات اليهود ف���ي تهجير 
الفلس���طينيني واحت���الل أراضي فلس���طني، وكان هذا امللف حك���را على من 

يدعون أنهم من أهل السنة لعدم وجود الرافضة في فلسطني.
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ولكن اللوبي الفارس���ي استطاع أن يتغلغل داخل الصف الفلسطيني، وينافس 
النظام الس���عودي على الس���احة الفلس���طينية، بل إن النظام السعودي خرج 
مهزوم���اً بع���د أن ارمتت حم���اس في أحضان الساس���ة اإليراني���ني، ولم يعد 
للنظام السعودي أي تأثير يذكر، أما عباس -الذي تدعي احلكومات العربية 

أنها تدعمه- فهم أكثر من يعلم أنه ال يساوي سوى »صفر على الشمال«.

3- ملف اليمن ودول اخلليج ال�سغرية:

تعتبر اليم���ن ودول اخلليج الصغيرة احلديقة اخللفية للنظام الس���عودي في 
جزيرة العرب، فجميعها كانت تدور في فلك السياس���ة الس���عودية التي كانت 

متحكمة في هذه الدول.

ويب���دو أن إي���ران كان له���ا دور كبي���ر في خ���روج بعض هذه ال���دول من عباءة 
النظام الس���عودي، مثل قطر واليمن »بش���كل جزئي«، فقطر منذ التسعينات 
وهي حتاول أن تكون لها سياس���ة خاصة بها بعيداً عن الوصاية الس���عودية، 
واس���تطاعت ذل���ك، واس���تطاعت إيران نش���ر املذه���ب الرافض���ي في أغلب 
ه���ذه البلدان، ودعم���وا الرافضة داخل حدود النظام الس���عودي في املنطقة 
الش���رقية، فبعد أن كان الرافضة أقلية، وليس لهم أي ثقل سياس���ي في هذه 
الدول، أصبحوا يش���كلون اآلن خطراً على أنظمة هذه الدول، ولم يعد هناك 

خوف من إظهار الوالء إليران »وأقرب مثال على ذلك البحرين والكويت«.

أما اليمن؛ فإن األس���ود العنس���ي قد وصل إلى احلكم بع���د الضوء األخضر 
السعودي له، ومع أن الرئيس اليمني كان كثير التمرد على النظام السعودي، 

أال أن األخيرة كانت دائما ما جتد احللول لقمع تطاول األسود العنسي.

أما اآلن؛ فلم يعد بيد النظام السعودي الكثير من األوراق التي تؤهله للتحكم 
ف���ي الس���احة اليمنية، خصوص���ا بعد ظهور مؤث���رات جديدة على الس���احة 
اليمنية، مثل »مجاهدي القاعدة« طليعة األمة اإلسالمية، واحلوثيني املوالني 

إليران، واحلراك اجلنوبي، والتدخل األمريكي املباشر دون وسيط.

فالنظام السعودي فشل في السيطرة على هذه الدول، في مقابل تنامي نفوذ 
إيران في هذه الدول.

4- امللف االأفغاين: 

عند دخول القوات الس���وفيتية إلى أفغانس���تان اس���تنفرت الواليات املتحدة 
األمريكي���ة عمالئه���ا ف���ي املنطقة لص���د زحف الدب الروس���ي إل���ى منطقة 
اخلليج، فكان النظام السعودي من أكثر األنظمة التي لعبت دوراً في حتريض 

األمة ضد الروس.

وفعال: أتقن النظام الس���عودي هذا الدور، واستخدم في ذلك القناع الديني، 
فخرج الشباب اخمللص يتسابقون إلى املوت واجلهاد في سبيل الله، وانهالت 
األم���وال لدعم اجلهاد األفغاني ضد الروس، حتى خرج الروس يجرون أذيال 

الذل والهزمية.

ثم قام النظام الس���عودي بإش���اعة الفتنة بني قادة اجملاهدين؛ للحيلولة دون 
قيام دولة إس���المية حتكم بش���رع الل���ه، وأرضاً تكون نقط���ة جتمع وانطالق 

للجهاد في سبيل الله، وفعال جنح النظام السعودي في ذلك، ودخلت قيادات 
األح���زاب األفغانية في ح���روب دامية، وم���ع أن كثيراً من الق���ادة املصلحني 
حاولوا جاهدين لم الش���مل وقطف الثمرة إلقامة دولة إسالمية، إال أن األمر 

كان قد شب عن الطوق، والفتنة كانت أكبر من محاوالت احتوائها.

ظهور الطالبان:

في ظل انتشار الفوضى والهرج وقطع الطريق على املسلمني قامت مجموعة 
بسيطة من طالب العلم في أفغانستان باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ثم 
ما لبثوا أن أصبحوا في بضع سنني يسيطرون على أكثر األراضي األفغانية، 

ويحكمون بالشريعة اإلسالمية، وهؤالء الطالب عرفوا بحركة طالبان.

عندها قام النظام السعودي مرة أخرى بلبس القناع الديني، واعترف بحركة 
طالبان كدولة إسالمية فتية، وفتح لها سفارة، واستغل مواسم احلج والعمرة 

لتقدمي الرحالت اجملانية للمسئولني الطالبان للظهور باملظهر الديني.

وكان النظ���ام الس���عودي يطمح من وراء ذلك للس���يطرة عل���ى حركة طالبان، 
إلدخاله���ا في س���راديب السياس���ة الغربي���ة، ومنع اجملاهدين وعلى رأس���هم 
الشيخ أسامة بن الدن من إيجاد مأوى لالنطالق في جهاد اليهود والنصارى 

احملتلني لبالد اإلسالم وعلى رأسها جزيرة العرب.

وبعد أن وجد النظام الس���عودي نفس���ه عاجزاً عن الس���يطرة على الطالبان 
وظه���ر فش���له في املل���ف األفغاني، ق���ام بإغالق الس���فارة األفغاني���ة، وقطع 
العالقات الدبلوماسية مع الطالبان في نفس األسبوع الذي مناّ الله فيه على 

اجملاهدين بضربات احلادي عشر من سبتمبر، وانحاز إلى معسكر الكفر.

ف���ي هذه األجواء وج���دت احلكومة اإليراني���ة فرصة تاريخي���ة تتيح لها ملئ 
الف���راغ ال���ذي ترك���ه النظام الس���عودي في املل���ف األفغاني، ولكن بأس���لوب 
أخر؛ وهو فت���ح مجالها اجلوي، وتقدمي التس���هيالت للجيش األمريكي لغزو 
أفغانس���تان، وكانت ورق���ة تطمح من ورائه���ا احلكومة اإليرانية إلى توس���يع 

عالقاتها مع الواليات املتحدة األمريكية.

حرب العراق:

ت���رك األمري���كان اجملال لإليراني���ني إلبداء حس���ن النوايا؛ فقام���ت األخيرة 
بتقدمي مس���اعدات وتس���هيالت أخرى لألمريكان، ولكن ه���ذه املرة الحتالل 

العراق الذي كان النظام السعودي من أكبر احملرضني على إسقاط نظامه.

دخل���ت احلكوم���ة األمريكية في حرب طاحنة مع اجملاهدين في أفغانس���تان 
والعراق، واظهر اجملاهدون فيها ثباتاً عجيباً مع قلة عددهم وضعف قوتهم، 
فاس���تعانوا بالل���ه، وأذل���وا كبرياء الث���ور األمريكي، وعلموا العال���م أجمع: أن 
مي���زان النص���ر والهزمية ه���و من عند الل���ه،  وعلمونا عمليا معن���ى قول الله 
اِبِريَن{، في  تعالى}ك���ْم ِمْن ِفئٍَة َقِليلٍَة َغلََبْت ِفئًَة َكِثيَرًة ِبِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّ
هذه األثناء اس���تغل النظام اإليراني انش���غال األمريكان بالقتال في جبهتني، 
فقام بإنش���اء مش���روعه النووي الذي كان يطمح إليه منذ مدة، وكان يرى أن 
اخلدمات التي قدمها لألمريكان قد تس���اعده في إقناع العالم بدخول إيران 
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في النادي النووي.

عن���د ذلك لم يس���تطع النظام الس���عودي إخف���اء غضبه وحنقه عل���ى النظام 
اإليراني، وهو يرى التطور العس���كري والتكنولوج���ي الذي وصلت إليه إيران 
وبأيٍد إيرانية، وهم لم يتجاوزوا األربعني س���نة منذ قيام الثورة اإليرانية، أما 
النظام الس���عودي فقد احتفل مبائه سنة على تأس���يس اململكة ولم يحرز أي 
تقدم في أي مجال س���وى مج���ال العمالة للغرب، وجعل األراضي الس���عودية 
س���وقاً لتصريف البضائع الغربية، فقام بشن حملة تعبوية داخلية ضد خطر 
الرافض���ة اجملوس، وق���ام بإث���ارة الغربيني وعلى رأس���هم الوالي���ات املتحدة 
األمريكي���ة من خطر احتمال امتالك إيران لس���الح نووي قد يس���تخدم ضد 

إسرائيل.

وهن���ا نح���ب أن ننبه على مس���ألة؛ وهي أن هذا 
الغضب الس���عودي جاء نتيجة حتمية للسياسة 
احلمق���اء التي انتهجها عب���د العزيز وأوالده من 
بع���ده، فهم تعودوا أن يعطوا الغرب كل ما يطلب 
بدون مقابل حقيقي، إمنا كان يكفيهم ابتس���امة 

من شقراء ذات عيون زرقاء مقابل خدماتهم.

أم���ا اإليرانيون: فال بأس عندهم أن يبادروا هم 
بتق���دمي اخلدمات، ولكن يج���ب أن يكون هناك 
مقاب���ل له���ذه اخلدم���ات، فالسياس���ة الدولي���ة 
احلالية قائمة على املصالح املتبادلة، وال اعتبار 

للخدمات اجملانية.

5- ملف االإرهاب: 

دخل النظام الس���عودي في حرب مع اجملاهدين 
بع���د انتهاء احل���رب األفغانية األولى مباش���رة، 
ولك���ن ه���ذه احلرب ل���م تك���ن معلنة، ول���م تكن 
أس���اليبها واضحة للكثير، إمنا كانت على شكل 

دسائس ومؤامرات تستهدف تشويه اجملاهدين، و إسكات صوت دعاة اجلهاد 
بالسجن واالعتقال.

وبعد احلادي عش���ر من سبتمبر ظهر النظام السعودي مبظهره احلقيقي في 
حرب اإلس���الم واملسلمني، وصرح عالنية بوقوفه مع أمريكا ودول الغرب في 
حربها على اإلسالم، وهذا امللف لم يكن في يد النظام السعودي، بل كان بيد 
أمريكا، واملطلوب من عمالئها أن يس���اعدوها، وال يوجد حد في س���قف هذه 

الطلبات.

فقام���ت مجموعة من اجملاهدي���ن بقيادة خالد احلاج ثم عب���د العزيز املقرن 
بض���رب املصالح الغربية ف���ي جزيرة العرب، ودخلوا ف���ي مواجهة مع النظام 
السعودي استمرت ملدة سنتني ونصف تقريباً، استطاع النظام في النهاية من 
قتل وأسر كثير من الشباب، فأخذ يتبختر ويحتفل بانتصاراته الوهمية، وظن 

أنه قضى على اإلرهاب -بزعمه- لعدم فهمهم لنوع هذا الصراع.

ونس���تطيع أن نش���به قصة املواجهات بني اجملاهدين والنظ���ام بقصة الغالم 
م���ع امللك، فعندما قتل املل���ك الغالم وظن امللك أنه قضى عل���ى فتنة الغالم، 
جاءه ما كان يكره، وهو أن آمن الناس كلهم، وكذلك النظام الس���عودي بعد أن 
قضى على الهيكلية اإلدارية للتنظيم في جزيرة العرب ظهر له ما لم يكن في 
احلس���بان، فقد تس���ابق الشباب إلحياء ش���عيرة اجلهاد، وظهر للعيان عمالة 
النظام الس���عودي، واليوم وبعد هذه الس���نني نرى قوائم املطلوبني في ازدياد، 

ووصل عدد املعتقلني على خلفية اجلهاد إلى عشرات اآلالف.

واقتنع األمريكان أن بيئة بالد احلرمني هي البيئة املنتجة لإلرهاب، بوصفها 
بيئ���ة وهابية حتمل عقي���دة جهادية، وح���اول النظام الس���عودي أن يدفع عن 
نفسه هذا الشرف الذي ال يستحقه، والذي يراه اتهاما قد يعجل بزوال ملكه، 
فقام بنش���ر الفس���اد والبرامج الغربية في اجملتمع، 
وأعطى العلمانيني حرية أوسع في بث سمومهم بني 
الناس والصحافة، في محاولة للقضاء على التدين 
في أوس���اط الناس ولكن خالل فترة وجيزة بعد أن 
كان العمل في الس���ابق على مبدأ »بطيء ولكن أكيد 

املفعول«.

6- ملف البرتول والطاقة.

ه���ذا امللف الوحيد الذي ما يزال النظام الس���عودي 
يحتف���ظ به، وميس���ك به بكل ما أوتي م���ن قوة، فما 

أهمية هذه السلعة ؟

عندم���ا نتح���دث ع���ن أهمي���ة النفط ف���ي مثل هذه 
الظ���روف؛ ف���إن النفط هو ال���دم ال���ذي يجري في 
ع���روق املدني���ة املعاصرة، وهو الذهب الذي يس���يل 

لبريقه لعاب أصحاب النفوذ وجامعي املال.

النفط.. ذلك الس���ائل األس���ود الذي يس���تخرج منه 
العالم الصناعي املتقدم نحو )362( ُمنتجاً ضرورياً 
للحياة املعاصرة، ال يس���تطيع أن يعيش الغرب املعاصر بدونه، ولك أن تتخيل 
كي���ف ل���و انقطع���ت الكهرباء -الت���ي تولد معظمه���ا محطات تعم���ل بالطاقة 
النفطية- عن املصانع واملؤسسات والشركات والبيوت والشوارع، وأن تتخيل 
م���اذا ل���و توقفت الس���يارات والقط���ارات والطائرات والس���فن العمالقة عن 
احلرك���ة، لك أن تتأمل ماذا يعني ش���تاء أوروبا وأمري���كا القارس، وماذا تعني 

اآللة بالنسبة لإلنسان الغربي الذي يعيش هناك ؟!

إن رفع أسعار النفط بصورة طفيفة ميكن أن يلقي مباليني العمال إلى الشارع 
في أوروبا وأمريكا، وميكن أن يرفع أس���عار مئات بل آالف السلع التي يتعامل 

فيها اإلنسان الغربي الذي يعيش منط هذه املدنية.

باختصار؛ إنه بقدر ما يتوفر النفط ويتاح بسهولة بقدر ما تستمر »حياة« هذا 
اإلنسان الغربي وتس���هل، هذا السالح القوى التأثير ميتلك النظام السعودي 
منه ربع مخزون العالم، وهو أكبر املصدرين خلام البترول داخل منظمة أوبك 

فعندما قتل امللك الغالم وظن 
املل��ك اأن��ه ق�سى عل��ى فتنة 
الغالم، ج��اءه ما كان يكره، 
وه��و اأن اآم��ن النا���س كلهم، 
وكذل��ك النظ��ام ال�سع��ودي 
بعد اأن ق�س��ى على الهيكلية 
الإداري��ة للتنظيم يف جزيرة 
العرب ظه��ر له ما مل يكن يف 

احل�سبان.
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وخارجها.

ولكن؛ هل متكن النظام الس���عودي من اس���تخدام هذا السالح جلني مكاسب 
سياس���ية واقتصادية له، أم أنهم أوقفوا أنفس���هم وثروات املس���لمني خلدمة 

»السيد األمريكي« ؟

تع���ود النظام الس���عودي اتباع السياس���ة والرغبات األمريكي���ة فيما يختص 
بس���عر البت���رول وحجم اإلنتاج؛ ف���كان يزيد اإلنتاج لينخفض س���عر البترول، 
حتى وصل س���عر البترول في بعض الفترات إلى أقل من تكلفة اس���تخراجه، 
وما هذه السياس���ة احلمقاء إال إرضاء للمطالب األمريكية والعيون الزرقاء، 
وفي املقابل لم يجني النظام السعودي أي مردود سياسي حقيقي مقابل هذه 

التنازالت.

بينما جند أن إيران تلوح باس���تخدام س���الح 
النفط ف���ي مواجهة التهدي���دات األمريكية 
املتصاعدة ضد احلكومة اإليرانية، وحذرت 
اخلارجية اإليرانية م���ن أن هجوماً أمريكياً 
على األراضي اإليرانية س���يكون خطأ كبيراً 
ال ميكن إصالحه، كما حذر الرئيس اإليراني 
الس���ابق هاش���مي رفس���نجاني م���ن أن أي 
هجوم أمريكي محتمل على إيران سيتسبب 

في »أزمة طاقة خطرة في العالم«.

فإي���ران تعرف مكامن الضع���ف والقوة لديها ول���دى اإلدارة األمريكية، وهي 
تس���عى الس���ترجاع وظيفتها القدمية في اخلليج، بل أن األمر أكبر من ذلك، 
إيران اليوم ليست إيران األمس، إيران اليوم لديها مطامع في اليمن والشام، 

ولديها األدوات التي تساعدها لتحقيق مطامعها.

العالقة ال�سعودية االأمريكية االإيرانية

كانت عملية احلادي عش���ر من س���بتمبر مبثابة أول مسمار في نعش العالقة 
الس���عودية األمريكي���ة، ومن يومها إل���ى وقتنا احلالي وهذه العالقة يش���وبها 
الكثي���ر م���ن الفتور واإلق���دام واإلحج���ام، فلم تعد نظ���رة الوالي���ات املتحدة 
األمريكي���ة إل���ى النظام الس���عودي نظرة ش���ريك أو عميل ميك���ن الوثوق به، 
وف���ي املقابل ليس لدى النظام الس���عودي الكثير م���ن األوراق التي متكنه من 
خدمة السياسة األمريكية س���وى ملف النفط والطاقة، وهذا امللف ميكن أن 
تق���وم به أي حكوم���ة بديلة، فالنفط يخرج م���ن األرض وليس من بنات أفكار 
الساس���ة السعوديني الذي أثبتوا فش���لهم في كل امللفات التي أسندت إليهم. 
وفي املقابل؛ حتاول إيران أن تظهر نفسها أنها البديل املناسب لهذه املرحلة، 
فإي���ران لديها ما تقوله في الس���احة اللبنانية والعراقية والس���ورية واليمنية 

ودول اخلليج.

وإي���ران لديه���ا نق���اط التقاء كثيرة م���ع إس���رائيل على خالف م���ا يظهر في 
اإلعالم.

وإي���ران ترى الواليات املتحدة األمريكية أنها دولة ميكن التعامل معها وميكن 

الوثوق بها، كما حصل في العراق وأفغانستان.

وإي���ران دولة ال ميكن إخضاعها عس���كريا بدون أن تتكب���د الواليات املتحدة 
األمريكية خس���ائر فادحه في إمدادات الطاقة، وه���ذا األمر الذي ال تطيقه 

الواليات املتحدة األمريكية.

فهل سوف نسمع يوما أن الواليات املتحدة األمريكية ضحت بالنظام السعودي 
على وجبة عشاء مقابل تنازل النظام الفارسي عن مشروعه النووي، وما الذي 
مينعها من فعل ذلك؟ خصوصا إذا علمنا أن اإلدارة األمريكية ترى أن النظام 

السعودي نظام هرم، وأن األراضي التي يحكمها بيئة مصدرة لإلرهاب.

أم هل سوف نسمع بقيام دولة جديدة على الساحل الشرقي جلزيرة العرب، 
تض���م حقول النفط، وجتمع العمالة الهندية والصينية وغيرها املنتش���رة في 
دول اخللي���ج، ليكون���وا مواطن���ني م���ن الدرجة 
األول���ى؟ وه���ذا مش���روع ق���دمي يعل���م النظام 
الس���عودي أنه موج���ود على ال���رف األمريكي، 
يهدف إلى تقسيم أراضيه إلى خمس دويالت.

وهناك س���يناريو ثالث؛ وهو أن تقوم إس���رائيل 
بضرب���ة خاطفة للمصال���ح اإليرانية عن طريق 
األراض���ي الس���عودية، فتق���وم األول���ى بال���رد؛ 
وتنشب حرب بني السنة والشيعة، مع احملافظة 

على استمرار صادرات النفط.

ه���ذه كله���ا س���يناريوهات محتمل���ة للمنطقة، فالسياس���ة الدولي���ة ال تعرف 
الرحم���ة، وال حفظ الصداقة القدمية، وال تقدي���ر للعمالة اجملانية، والنظام 
الس���عودي يدف���ع اليوم قيمة سياس���اته من م���ا تبقى له من أي���ام على أرض 
اجلزيرة، وال أظنه يستطيع أن يرى اخملرج وباب النجاة من ما هو فيه، وذلك 

بالتوبة والرجوع إلى الله.

تع��رف  ل  الدولي��ة  فال�سيا�س��ة 
ال�سداق��ة  حف��ظ  ول  الرحم��ة، 
للعمال��ة  تقدي��ر  ول  القدمي��ة، 
املجانية، والنظام ال�سعودي يدفع 

اليوم قيمة �سيا�ساته.



مجلة صدى املالحم34

نس���تطيع القول أن حكومة صنع���اء العملية -وفي الوق���ت الراهن- أصبحت 
ف���ي حالة أش���به ما تكون بالهس���تيريا، وحت���ت وابل من ضرب���ات اجملاهدين 
املوفقة أصبحت ال تس���تطيع فعل أي ش���يء س���وى املزيد من الكذب الذي ال 
يتقن���ون أي ف���ن غيره عدا ف���ن العمالة والتبعية ألمري���كا، واألخيرة يبدو أنها 
ال متلك أكثر من رس���ائل الدعم وطائرات التجس���س التي بات عمالء أمريكا 
أكث���ر من يخ���اف منها؛ فرمبا تس���تهدفهم الصواريخ »اجلهنمي���ة« في إحدى 
مهمات »األمن القومي« الفاش���لة، والس���بب بكل بس���اطة بالنسبة لألمريكان 

»خلل في التنس���يق« إال أن ذلك ال يعكر صفو العالقات بني األسود العنسي 
وأس���ياده األمريكان، وبس���هولة ميكن لعلي صال���ح أن يتهم أي طرف 

بأنه هو املتسبب في قتل »العميل اليمني« ورمبا يتهم قبيلته بأنها 
السبب، وأنها عميلة خائنة، ويختم خطابه مبعزوفته النشاز أن 

»القاعدة عميلة إلسرائيل!«.

إال أن كل ذلك ال يغير احلقيقة على األرض، حيث تثبت األحداث 
والوقائ���ع أن علي صالح ومن ورائه أس���ياده األمريكان يفقدون 

الس���يطرة، و أن املعركة تأخذ بعداً وأش���كاالً تصب في صالح 
اجملاهدي���ن، فإضافة للتعاط���ف الكبير مع قضيتن���ا العادلة 

بعد التدخل املباش���ر من قبل األمريكان، والذي مكن بحول 
الله من توس���يع احلاضنة الش���عبية للمجاهدين، كانت 

عمليات اجملاهدين في أطراف البالد تدلل 
على أن زمام املبادرة بيد اجملاهدين، 

وأنهم أعرف الن���اس بأكل الكتف 
م���ن امل���كان املناس���ب، وهو ما 

حول حكومة األسود العنسي 
وقوات���ه األمني���ة إل���ى حال���ة 
دفاع مس���تمرة، تفق���د معها 

ميزة املبادءة والتحكم في ردة 
الفعل العكسية.

وق���د رك���زت عملي���ات اجملاهدي���ن 
ف���ي الفت���رة املاضية على ض���رب مراكز 

االس���تخبارات العميل���ة، بدأً بعملي���ة عدن ضد 
مكاتب األمن السياس���ي، م���روراً بالعمليات املزدوجة في 

زجنبار ضد األمن السياسي والعام واملركزي، واستهداف 

عني على األحداث

حرب المحترفين
سامي العدني

األمن السياسي بلحج، وأخيراً -وال أظنه آخراً- العملية التي استهدفت حافلة 
لضباط األمن السياسي في صنعاء، وما تبعها من عمليات، كل ذلك بالتوازي 
مع تصفية وخطف العديد من ضباط األمن واالس���تخبارات على طول البالد 
وعرضه���ا من أبني إلى حلج، مروراً بحضرموت وصنعاء، وصوالً إلى صعدة، 
وما أحدثته هذه العمليات من رعب وهلع في صفوف كالب االستخبارات، وما 
تعكس���ه من عجز وضعف في أجهزة الدول���ة اخملابراتية، وهو ما دفع ضباط 
األم���ن لتقدمي اس���تقاالتهم التي رفضت بدورها، واكتف���ى رئيس جهاز األمن 
السياسي »غالب القمش« بتوزيع أسلحة شخصية عليهم، وقال لهم باختصار 
»دافعوا عن أنفس���كم«، كما أن العمليات التي قامت بها كتائب الش���يخ محمد 
عمير في والية شبوة كانت في غاية اجلراءة واإلقدام، وفي العمق في مدينة 
عتق، واس���تهدفت قوات األمن املركزي التي يشرف األمريكان على تدريبها، 
ويبدو أن العدو سقط في الكمني؛ وهو ما دفعه إلى شن احلمالت على مناطق 
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مختلف���ة، يتخبط فيها تخبط الغريق، ال يجد له فيه���ا عدواً ظاهراً؛ فيصب 
جام غضبه وأذاه على ضعفاء املس���لمني وعوام الشعب، ثم يعلن من بعد ذلك 

أنه قتل وأسر، وأنه حقق انتصارات كبرى!.

و با�س��تعرا�ض �س��ريع الأه��م قواعد حرب الع�س��ابات نعل���م أن الله قد وفق 
اجملاهدي���ن لتطبيقها بكل احتراف، فالقاعدة األولى تقرر أن املراحل األولى 
من حروب العصابات مراحل اس���تنزاف واختفاء، وأنه يجب أن ال تظهر بأي 
تشكيل عسكري في أي مكان، وأن تبتعد عن السيطرة على املواقع واملدن، بل 
الواجب هو أن ال يكون لك شكل محدد وال لون محدد وال شيء على األرض، 
ب���ل تكون ك� »الش���بح« تضرب وتختف���ي، تنفذ عملياتك ض���د العدو ثم تذوب 
في أوس���اط الناس، تأكل مثلهم، و تلبس لبس���هم، وتتحدث لهجتهم، وتعيش 
كم���ا يعيش���ون، ثم أن���ت من بعد ذلك لي���س لك أرض محددة، ب���ل كل األرض 
ل���ك، فعندم���ا يهجم عليك العدو في أبني تضرب ف���ي صعدة، وعندما تتقدم 
عليك احلمالت في شبوة تضرب في صنعاء، وعندما تشتد عليك األمور في 
الضال���ع تكثف من الضربات في حضرم���وت، فيتمدد العدو على أكبر رقعة، 
وتنقل املعركة إلى وكر العدو، إلى حيث يكون أقوى وأكثر أمناً، عندما يحاول 
أن يضرب���ك في البر تكون ضربتك في البح���ر، عندما يحاول العدو قصفك 
تكون قد اختفيت حتى يخيل للعدو أنك خارج الكرة األرضية، هكذا، ال مكان 
ثابت، ال ش���كل واضح، ال لون مميز، ال يرى الع���دو إال آثار عملياتك املرعبة، 
بهذه الطريقة يش���د العدو رأسه حتى ينتف ما تبقى منه، و يصاب األمريكان 
بالدوار والصداع املس���تمر، وهذا ما يسره الله وحدث طوال الفترة املاضية، 
فعندم���ا حاصر علي صالح مأرب مطل���ع عام 1430ه� ضرب اجملاهدون في 
حضرم���وت وصنع���اء، مع أن املواجهة كانت متاحة و ميك���ن جر العدو ملعركة 
مواجهة بني أحراش وبس���اتني مأرب، و ميكن تكبيد اجليش خس���ائر كبيرة، 
لكن حرب العصابات ليست كذلك، وعندما قام األمريكان بقصفهم الوحشي 
عل���ى املس���لمني في اليمن أوائل الس���نة اجلارية، كان عمر الف���اروق فك الله 
أس���ره ينق���ل املعركة لتدور في عم���ق أمريكا، وليكون ال���رد بطريقة ال يحبها 
الع���دو، وكان رمبا م���ن املتاح ضرب أي هدف أمريكي في جزيرة العرب، لكن 
االحتراف في نقل املعركة ألرض العدو يستوجب خالف ذلك، وعندما يتآمر 
الصليبيون وأذنابهم في لندن تستهدف أياديهم التنفيذية في اليمن كالسفير 
البريطاني في صنعاء، وعندما يتوحش علي صالح ويستش���يط غضباً فيأمر 
بقص���ف وتهدمي املنازل واملس���اجد في مأرب تلبية للرغب���ة األمريكية، يكون 
الرد وبش���كل سريع في -عاصمته التجارية- عدن، وفي خاصرته السياحية 
الت���ي يظن أنها مغلقة ودافئة، وعندما تتقدم احلمالت في اجلنوب في لودر، 
يك���ون اجلواب في أقصى الش���مال ف���ي صعدة، وعندما يجل���ب العدو بعدده 
وعدته في احلوطة في ش���بوة، تتحرك الس���رايا في صنع���اء لتقوم بواجبها، 
وحينم���ا تتس���لم بريطانيا امللف األكب���ر حملاربة اجملاهدين ف���ي اليمن بحكم 
خبراتها الس���ابقة في احتالل بالد املسلمني تنتظر الرد في أي مكان وعملية 
استهداف نائب السفير في صنعاء تعطي أشارة للعجوز الشمطاء أن ضربات 
اجملاهدين قادمة بحول الله، وهل نس���يت بريطانيا أن اجملاهدين ال يعترفون 
باحلدود، وأن العالم بات أصغر من قرية في ظل »العوملة« اجلديدة، وعندما 

يس���تقر العدو في م���كان ال حتبه، ليس من الواجب علي���ك أن تطرده في يوم 
وليلة ومبعركة جنونية، بل يكفي أن تستنزفه بطريقة مستمرة، وتصعد ضده 
بطريقة تدريجية، تبدأ من القنص، لتصل في األخير لالقتحام وااللتحام في 
وقت يكون فيه جنود العدو قد اس���تنزفوا نفس���ياً لدرجة ال تؤهلهم للصمود 
أم���ام أي ضربة، وحينها تكون إرادة العدو قد كس���رت؛ فال يقدر على الدفاع 
فضاًل عن التحرك لألمام ولو خلطوة واحدة، وهكذا تكسب احلرب، وتتوسع 
املعرك���ة لتخرج عن قدرة اجليوش النظامية -حت���ى ولو كانت في غاية القوة 
والتس���ليح والتدريب- و بهذه التكتيكات البس���يطة هزمت أمريكا في فيتنام، 
و باس���تخدام ه���ذه القواعد يهزم العدو في أفغانس���تان وباكس���تان والعراق، 
وه���ذه هي طريقة حرب املس���تضعفني ضد قوى التكب���ر واجليوش النظامية 
التي متتلك الدبابة واملدفع والطائرات، وهي ال تستلزم من مقاتل العصابات 
أكثر من بندقية -رمبا تكون للصيد- وقميص مرقع وقليل من الطعام واملال، 
في حني تس���تنزف ماليني الدوالرات، وتفل���س معها أكبر ميزانيات اجليوش 
النظامية، وهذه املميزات ال تكون بغير اس���تخدام تكتيكات حرب العصابات، 
الت���ي ال تنجح إال من قبل طرف واح���د، فال ميكن أن يخوض اجلانبان حرب 
عصاب���ات، وم���ن املضح���ك أن اجليش الباكس���تاني العميل أعلن أنه س���وف 
يستخدم تكتيكات »حرب العصابات« ضد اجملاهدين في باكستان، كرد على 
أس���اليب اجملاهدين التي أرقتهم، لكن فليعلن اجليش الباكستاني وأي جيش 
نظامي ما يريد، وليكذب كما يشاء، فاحلقيقة على األرض تثبت خالف ذلك، 
وح���رب العصابات هي البعبع احلقيق���ي الذي يتحول إلى كابوس يطارد كبار 
اجلنراالت والقادة العس���كريني، وهذا ما سيثبته الواقع بإذن الله في جزيرة 
العرب إذا اس���تمر علي صالح في جنون���ه وتخبطه، فاجليش اليمني قد أتاح 
ل���ه اجملاهدون فرصًة كبيرة لتجنب هذه املعركة التي هي معركة بالوكالة عن 
أمريكا، وكتأكيد على صدق اجملاهدين مت اإلفراج عن األس���رى الذين أسروا 
في معركة مآرب، ووجهت للجيش النصائح التي ظهرت على وسائل اإلعالم 
اخملتلفة على لس���ان الش���يخ محمد عمير رحمه الله عندما أعلن أن معركتنا 
األساس���ية ليس���ت مع »اجليش و اجلنود«، وإمنا هي في أساسها مع أمريكا 
وحلفائها من الدول األوربية، وأن على اجلنود والعساكر أن ينأوا بأنفسهم عن 
الوقوف مع أعداء األمة و عمالئهم، وأن ال يوجهوا سالحهم على اجملاهدين، 
إال أن نظام صنعاء العميل أبى إال أن يفتحها ويعلنها »حرباً مفتوحة«، وبحمق 
بال���غ لم يترك أو يس���تثني أو يحي���د منها أي جهاز أو قط���اع، فيتحول جندي 
اجلي���ش الذي يفترض ب���ه أن يقوم بحماية وتأمني ح���دود البلد من العدوان 
اخلارجي، يتحول إلى أداة رخيصة وكلب صيد توزع عليه قوائم املطلوبني من 
اجملاهدي���ن ليتولى محاربتهم ومطاردتهم، ويقوم مبهام ليس���ت من تخصص 
عمل���ه أصاًل، وليتحول مدفعه الذي كان يجب أن يتوجه ضد أعداء األمة من 
يه���ود وصليبيني، يتحول ليقصف النس���اء واألطفال  من أبناء أمته وش���عبه، 
ولينتقل من معسكراته التي تتمركز في أطراف املدن وحدود البالد، ليعسكر 
في املدن، ولتتحول الشوارع واملباني إلى ثكنات عسكرية، وبعنجهيته وتخبطه 
وأذاه للمس���لمني يهيء املناخ املناس���ب ليتقبل اجلميع استهدافه، فقبل قرابة 
العقدين لم تكن  الشعوب اإلسالمية لتتقبل أن يُستهدف اجليش الباكستاني 
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وبالقتل..
ينجوا الناس من غبة القتل

مشعل الشدوخي

عني على األحداث

الذي كان يوصف بأنه يقوم باجلهاد املقدس والشريف ضد الهند الهندوسية، 
و لكن بعد سنني قليلة من حربه على اجملاهدين في باكستان ومناطق القبائل، 
وبعد جرائم اإلبادة التي يقوم بها ضد املسلمني، أصبحت األمة تلعنه وتدعوا 
عليه بالثبور والدبور، وتصفه بالعميل واملرتد واملرتزق لألمريكان، وأصبحت 
عمليات اجملاهدين »االستش���هادية« ال تتوقف ض���ده، يبدو أن هذا ما ينتظر 
جيش العمالة اليمني إذا استمر علي صالح في الزج به في أتون حرب وكالة 
طاحن���ة، إال أنه عن���د املقارنة بني اجليش اليمني ونظيره الباكس���تاني يظهر 
الفرق الكبير، فال مجال للمقارنة بني قوة وتفوق التسليح، وال مدى التدريب، 

وال حديث عن التمرس واخلبرات التي اكتس���بها األخير في حرب اس���تمرت 
لعقود ضد الهند، ويكفي أن يقال أن باكس���تان دولة مصنعة للس���الح، متتلك 
أس���لحًة نووية، في مقابل جيش أكبر إجنازاته أنه قام يتصفيح عربة مدرعة، 
يس���تورد مواد التدريع م���ن جنوب أفريقيا، وحتت إش���راف خبراء أفريقيني، 
وبأي���ٍد ميني���ة، و في احملصلة، طلقات من الكالش���نكوف كفيلة باختراق هذه 
الدروع املزيفة، فيش���وى داخلها اجلنود الضعفاء بعد أن ُخيل لهم أنهم داخل 
عرب���ة »برادل���ي« األمريكية، وعندها لن يبكي عليهم عل���ي صالح، ولن يحزن 

عليهم األمريكان، فهم أرخص من كل ذلك.

ُفديتم يا اأبطال تنظيم القاعدة يف املغرب االإ�سالمي

إن مما مييز تنظيم قاعدة اجلهاد عن غيره من التنظيمات أنه استطاع كسر 
الفك���رة التي تأصلت في عقول كثير من الناس بأن الرجل الصليبي األش���قر 
ذا العي���ون الزرقاء )األوروبي واألمريكي( له احلق في قتل املاليني من الناس 
خاصة املس���لمني منهم، دون أن يتعرض حلس���اب أو عقاب، بناءاً على قوانني 
النظ���ام العامل���ي احلديث، واملتمثل »بق���رارات هيئة األمم املتح���دة الصليبية 
الكافرة« فلهم احلق بأن يقتلوا ويحتلوا وينهبوا كما يحلوا لهم باسم الشرعية 
الدولي���ة، قد أمن���وا من العقاب، واملصيبة األعظم أن كثيراً من املس���لمني قد 
آمنوا بهذه القوانني الوضعية وكأنها قرآن نزل من السماء ال يجوز معارضتها، 
إال أن تنظي���م القاع���دة - وبتوفيق من الله - قد اس���تطاع كس���ر هذه الفكرة 
اخلبيثة، عبر عملياته النوعية في أنحاء من العالم، ومنها عملية قتل األسير 
الفرنس���ي »ميش���يل جيرمانو« على يد أبطال تنظيم القاعدة في بالد املغرب 
اإلسالمي، فأما فرنسا فتاريخها مليء بدماء املسلمني الطاهرة في اجلزائر 
وغيرها، وهي عندما أنهت احتاللها الرس���مي لبالد املغرب اإلسالمي، إمنا 
خرج���ت من الباب ودخلت م���ن النافذة عبر وكالئها ف���ي املنطقة، ناهيك أن 
جنودها الزالوا يشاركون إخوانهم الصليبيني في احتالل أفغانستان، فواصل 
اجملاه���دون جهادها وجهاد وكالئها عبر عملي���ات مختلفة، وكان منها عملية 
خط���ف هذا األس���ير، وق���د كان اإلخ���وة في بداي���ة أمرهم يحاول���ون إيصال 
رس���الة إلى احلكومة الفرنس���ية: أن لبي مطالبنا املش���روعة كي نطلق سراح 
الرهينة، إال أن غرور الرئيس الفرنس���ي منعه من الدخول في مفاوضات مع 
اجملاهدي���ن، فأوعز إلى عبيده في موريتانيا أن هبوا لقتال اجملاهدين، فهبوا 

إلنقاذ فرنسا ال يردون لها يد المس، هبوا ولسان حالهم قول الشاعر:

فإذا تَِلَفْت رمتْك رجُل الراكب ما أنت إال النعُل أهون مركب 

والفأر يبدل���ه بفأر جت������ارب ما ض��ره نعل بنع������ل تشترى 

فقتلوا مجموعة من اجملاهدين في موريتانيا - أس���أل الله أن يتقبلهم - وكان 
ثمن حماقة س���اركوزي بقتله إلخواننا أن قتل الرهينة الفرنسي »واجلزاء من 

جنس العمل« ولعلي أستخلص مما جرى عدة نقاط:

اأواًل: أن مجاهدي تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلس���المي قد استطاعوا 
بفضل الله توصيل رس���الة عملية إل���ى أمم الصليب جمعاء، مفادها: أن زمن 
الش���جب واإلس���تنكار قد ولى بغير رجعة، وأننا في زمان حتققت فيه عدالة 
القاع���دة القرآنية الربانية العادلة } َفَمِن اْعتَ���َدى َعلَيُْكْم َفاْعتَُدوا َعلَيِْه ِبِمثِْل 
َم���ا اْعتََدى َعلَيُْكْم{ البق���رة )194(، فكيف يحق لفرنس���ا وعبيدها أن يقتلوا 
ويأس���روا من املس���لمني كما يحلوا لهم، دون أن يتعرضوا حلس���اب أو عقاب، 

فكما تَْقتُلون تُْقتَلون، وكما تَْقِصفون تُْقَصفون. 

بسفك الدما يا صاحبي حتقن الدما       وبالقتل ينجو الناس من غباّة القتل

ثانيًا: كش���ف خيانة وعمالة احلكومات العربية وجيوش���ها، وكيف أنهم هبَّوا 
هم وقضيضهم إلنقاذ أس���ير فرنسي كافر، وأما حترير أسرى املسلمني  بَقضَِّ
فلي���س من واجبه���م إنقاذهم -وال كرامة-، فس���معنا عن اش���تباكات وقصف 
بالطي���ران املوريتاني ملواقع للقاعدة على األراض���ي املالية، وأن هذه املعارك 
س���يطول أمدها، كل هذا لتحرير خمسة رهائن فرنسيني، والسؤال: أين هذه 
اجلي���وش اجلرارة لتحرر بالد املس���لمني من فرنس���ا وعبيده���ا ؟؟ والنتيجة 
املؤكدة: أن بو تفليقة، ومحمد الس���ادس، ومحمد ولد عبد العزيز، وجيوشهم 

ما هم إال عبيد لفرنسا وخدم لها.

ثالثًا: التأكيد على أن فرنس���ا ال زالت حتتل بالد املغرب اإلس���المي وأجزاء 
من أفريقيا، ومما يوضح هذا أن الرئيس الفرنس���ي صرح بأن قواته حتتشد 
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في النيجر وموريتانيا إلنقاذ سراح الرهائن الفرنسيني، بل قال ما نصه: »أن 
بالده س���تجند كافة إمكانياتها وأجهزتها للعمل على حترير الرهائن«. وجاء 
ف���ي تصريحات أخرى: أن م���ا يقارب املائة متخصص فرنس���ي في مكافحة 
اإلره���اب وصل���وا إلى النيجر للمس���اعدة في حترير الرهائ���ن، وأن طائرات 
استطالع فرنسية جتوب سماء الصحراء األفريقية للمساعدة في حتريرهم، 
وقل لي بربك: هل تواجد هذه القوات وتنقلها بهذه الس���رعة والس���هولة أمر 
يسير؟؟ بل وربي ما هو إال تأكيد على أن فرنسا ال زالت حتتل بالد املسلمني 

وأنها تعتبرها جزًء من ضواحي باريس ومارسيليا وليون. 

رابعًا: التأكيد على قوة اجملاهدين في بالد املغرب اإلسالمي عسكرياً وإدارياً 
وإعالمياً، أما من الناحية العس���كرية؛ فعمليات اخلطف التي يقومون بها قد 
حيرت العقول، فما أن انتهت فصول عملية مقتل الرهينة الفرنس���ي »ميشيل 
جرمانو« بفترة بس���يطة، إال ويعلن التنظيم مجدداً عن خطف س���بعة رهائن 
ف���ي النيجر بينهم خمس���ة فرنس���يني يعملون كخبراء نوويني لش���ركة إيريفا، 
متجاوزي���ن بذلك كل التحصينات األمنية املش���ددة احمليطة مببنى الش���ركة، 
وم���ن عاي���ش التخطيط لعملي���ات اخلط���ف والتجهيز لها يفهم م���ا أقصده، 
ناهي���ك عن امت���داد عملياتهم اجلهادية م���ن اجلزائر إلى مال���ي وموريتانيا 
والنيج���ر، وأم���ا قوتهم من الناحي���ة اإلدارية؛ فعملية قتل الرهينة الفرنس���ي 
جاءت بعد يوم واحد من مقتل اإلخوة الس���بعة في موريتانيا، وكانت رداً على 
مقتله���م، والبيان أتى على لس���ان قائد التنظيم وعبر تس���جيل صوتي، فعقد 
مجلس ش���ورى التخاذ قرار كهذا وإرس���ال أمر بتنفيذه وبهذه الس���رعة يدل 

عل���ى قوة إدارية تدي���ر العمل، وأما من 
الناحية اإلعالمية فس���رعة تس���جيل 
ش���ريط صوتي لقائد التنظيم الشيخ 
أب���ي مصع���ب عب���د ال���ودود -حفظه 
الل���ه - وتبني���ه ش���خصياً للعملي���ة مع 
ما يحيط بالش���يخ من ظ���روف أمنية 
معقدة تؤكد هذا، وهي حتسب كنجاح 
هائ���ل ملؤسس���ة األندل���س اإلعالمية 

التابعة للتنظيم.

خام�س��ًا: أن هذه العملية تعتبر س���قطة فاضحة من س���قطات علماء السوء 
وفقهاء »اإلليزيه« فكم شجبوا واستنكروا عمليات جهادية قام بها اجملاهدون 
ضد الصليبيني وأعوانهم املرتدين، أما دخول قوات فرنس���ية وقتلها ملسلمني 
مجاهدي���ن في موريتانيا ف���ال حس لهم وال همس، وإن العجب ال ينقضي من 
حال هؤالء املفتونني، فحتى ما يس���مى باملعارض���ة املوريتانية - على ما فيها 
من غث وس���مني - قد اس���تنكرت ه���ذه العمليات العس���كرية، وجاء في بيان 
لها: أنها تس���تنكر هذه العمليات، وتعدها حرب بالوكالة »لفرنسا« وأنها غير 
مش���روعة، وأما علماء الس���وء وفقهاء »اإلليزيه« فهم }ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل 

يَْعِقلُوَن{ البقرة )171( حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل..

فش���دوا م���ن عزمكم يا أبطال اإلس���الم في بالد املغرب اإلس���المي واقضوا 

ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه عرفوا دورهم فهم يقومون  يا شعبنا ثماّ
به على أحس���ن حال أس���أل الل���ه لهم الثب���ات، نعم أقص���د اجملاهدين في 
س���بيل الله تعالى، عقدوا العزم أن ال يتخلاّوا عن مبادئهم، أن ال يتخلاّوا عن 
دينه���م، أن ال يتخلاّوا ع���ن أوطانهم، أن ال يتخلاّوا عن هوياّته���م، أن ال يتخلاّوا 

تهم. عن أماّ

يا ش���عبنا صم���ام األمان هو اإللتحام مع ه���ؤالء اجملاهدين الاّذين ليس لهم 
ها و كرامتها. تنا عزاّ مطمع إالاّ إرضاء الله تعالى بتحكيم شرعه، لتعود ألماّ

رح، فقد كان���ت هذه الفئة ضداّ  ة من يك���ون ضداّ هذا الطاّ نعل���م يقين���ا أناّه ثماّ
إستقالل اجلزائر أياّام اإلحتالل، فكيف ال يكونوا ضداّ هذا املشروع الرباّاني 

اليوم وهم اليوم يعيشون على حساب فقر غيرهم ؟

ي���ا ش���عبنا إذا تخلاّ���ى الكثير منكم عن واجب���ه، فلن يتخلاّ���ى اجملاهدون عن 
تهم. واجباتهم تُجاه دينهم و تُجاه أماّ

يا شعبنا إذا آثر الكثير منكم دنياه عن أخراه، فتخلاّى عن الدفاع عن دينه، و 
ع���ن هوياّته، و عن ثروات بالده، فاجملاهدون ماضون في طريقهم بكلاّ ثبات 
ين كلاّه لله. إلى أن يصلوا إلى هدفهم الرباّاني حتاّى ال تكون فتنة و يكون الداّ

يا شعبنا إذا أنتم سمحتم لهؤالء اللصوص العبث بديننا و هوياّتنا وأوطاننا، 
فاجملاهدون عاهدوا الله تعالى أن ال يس���محوا لهؤالء املفس���دين أن يعبثوا 

تنا. بأماّ

ث���ماّ أق���ول للمجاهدين لله درك���م و على الله أجركم زادك���م الله من فضله و 
ثباّتكم على احلقاّ يا أعزاّ الناّاس و أكرم الناّاس.

حتياّ���ة خالص���ة لك���م و لقيادتنا الكرمية و على رأس���ها فضيلة الش���يخ أبي 
مصع���ب عبد ال���ودود حفظه الله ونص���ره، أقول لكم ما وصىاّ ب���ه رباّنا جلاّ 
و ع���ال: }يَا أَيَُّه���ا الَِّذيَن آَمنُوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُط���وا َواتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم 

تُْفِلُحوَن{.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

ة و لرسوله و لعباده اجملاهدين. و لله العزاّ

اجلزائر إلى أين؟ - للشيخ أبي مسلم اجلزائري

مجلة املشتاقون إلى اجلنة - العدد اخلامس

>  يا�س��عب اجلزائر

مضاجع فرنس���ا الصليبية وعبيدها، واعلم���وا أن انتصاركم في اجلزائر هو 
انتص���ار لنا في الرياض، وانتصارنا في صنعاء ه���و انتصار لكم في الرباط، 

حتى جتتمع راياتنا حول بيت املقدس قريباً بعون الله.



مجلة صدى املالحم38

تقري إخباري

تقرير 
إخباري

التقري��ر االأخب��اري االأول لعمليات »نفي 
اخلبث« املباركة.

3/�سعبان/ 1431ه�

- قامت س���ريتان من كتيبة القائد الشهيد »جميل 
العنب���ري« بالهجوم عل���ى مبنى األمن السياس���ي 
ومبن���ى األم���ن العام ف���ي مدينة »زجنب���ار« بوالية 
»أب���ني«، وقد أس���فر الهجومان ع���ن مقتل وجرح 
العش���رات م���ن ضباط وجن���ود األمن السياس���ي 
واألم���ن العام، وق���د متت العملية وس���ط هتافات 
املس���لمني، والدعاء للمجاهدي���ن بالنصر، وألقى 
قائ���د العملية كلمة بجوار مبنى األمن السياس���ي 
عقب العملية، كما استش���هد في هذه العملية األخ 
البطل املقدام/ مهاج���ر الصنعاني »محمد هالل 

مغلس«،وجرح أخوان آخران بجروح طفيفة.

11/�سعبان/ 1431ه�

- في الساعة الثالثة فجراً قامت سرية من كتائب 
الش���يخ الش���هيد »محمد عمير العولق���ي« بكمني 
محكم على دورية عسكرية، وأسفرت العملية عن 
قت���ل ضاب���ط و »5« من جند الطاغ���وت من قوات 
األمن املركزي، وغنيمة »4«بنادق آلية، »وجعبتني« 
بذخيرته���ا، وذل���ك مبدينة »عت���ق« عاصمة والية 
»ش���بوة«، ورج���ع اجملاه���دون بفضل الله س���املني 

غامنني.

13/ �سعبان/ 1431ه�

- قامت س���رية من كتائب الشيخ الشهيد »محمد 
عمي���ر العولق���ي« باقتح���ام نقط���ة عس���كرية في 
منطقة »العقلة« قبل صالة املغرب بوالية »شبوة«، 
أسفرت العملية عن مقتل »6« من جند الطاغوت، 
وقد استش���هد في هذه العملية الش���يخ أبو البراء 
»زايد أحمد عوض الدغاري« من منطقة »عبدان« 
والية »ش���بوة«، وصاحبه األخ »أس���امة أحمد علي 
حفظ الله الصنعاني« من س���كان حي الثورة والية 
صنعاء رحمهم���ا الله، وقد قت���ال بعدما أثخنا مع 

إخوانهم في جنود الظلم والعدوان.

وكان من نتائج العملية ازدياد حالة الرعب والذعر 
في صفوف جنود األسود العنسي، وهروب بعضهم 

»إلى صنعاء«. 

15/�سعبان/1431ه�

- استهداف نائب مدير األمن السياسي في والية 
»حلج« املدعو »احلاشدي« وإصابته بطلقتني.

20/�سعبان/1431ه�

- رم���ي قنبل���ة يدوية عل���ى مجموعة م���ن ضباط 
األمن السياس���ي أمام مبنى األمن السياس���ي في 
مدين���ة »زجنبار« بوالية »أبني«، مما أدى إلى وقوع 

إصابات في صفوفهم. 

23/�سعبان/1431ه�

- تفجي���ر عبوة ناس���فة على طقم عس���كري تابع 
للح���رس اجلمه���وري في  طري���ق »عي���اد« بوالية 
»ش���بوة«، وانس���حب اإلخ���وة دون معرفة خس���ائر 

العدو.

25/�سعبان/1431ه�

- قامت س���رية م���ن اجملاهدين مبهاجم���ة دورية 
للنجدة عند جولة القدس في قلب مدينة »زجنبار« 
بوالية »أبني« »وهي دورية معروفة بإيذاء املسلمني« 
ونتج عن الهجوم هالك »3« جنود، وغنيمة قطعتي 

كالشنكوف وإعطاب السيارة.

- قن���ص جندي في نقط���ة »اجللفوز« على مدخل 
»عتق« عاصمة والية »شبوة«.

30/�سعبان/1431ه�

- قام���ت مجموعة من اجملاهدي���ن  باإلغارة على 
نقطة »دوفس« األمنية في مدينة »زجنبار« بوالية 
»أبني« بقذائف »األر بي جي« واألسلحة الرشاشة، 
وأسفرت العملية عن مقتل »8« من جند الطاغوت، 

وإحلاق أضرار بغرفة احلراسة.

تع���دي ه���ؤالء  عل���ى  ج���اءت ه���ذه اإلغ���ارة رداً 
اجلن���ود وإذالله���م أع���راَض املس���لمني وأذيته���م 

للمستضعفني.

6/رم�سان/1431ه�

- اغتي���ال العقيد »علي عبد الك���رمي البان« مدير 
التحقيق���ات والقائ���م بأعمال نائ���ب مدير األمن 
السياسي في والية »حلج«، الساعة السابعة مساًء 

في منطقة »تَُبن«.



39 العدد اخلامس عشر

- اغتي���ال أح���د ضباط األم���ن السياس���ي في والي���ة »أبني« املدعو »قاس���م 
الضالعي«.

8/رم�سان/1431ه�

- رمي عبوة ناسفة على مجموعة من أفراد األمن العام بداخل مبنى الشرطة 
ف���ي مدينة »زجنب���ار« بوالية »أبني« وأدى ذلك إلى إصابة »6« من أفراد األمن 

العام إصابات خطيرة، ومات أحدهم متأثرا بجروحه.

9/رم�سان/1431ه�

- اعتدت قوة من جنود الردة التابعني للكتيبة املتواجدة في شمال شرق مدينة 
»لودر« بوالية »أبني« على املس���لمني اآلمنني في السوق، وذلك إثر نزاع حدث 
بني بعض اجلنود وبعض أبناء املدينة، فقامت هذه القوة العس���كرية الغاشمة 
بترويع املسلمني وإطالق النار من األسلحة الثقيلة وبصورة عشوائية، فتصدى 

لهم اجملاهدون، وكان من نتائج معركة اليوم األول:

- مقتل »4« من اجلنود، وتدمير وحرق طقم عسكري وإعطاب آخر »دوريتني 
عسكريتني«، وغنيمة عدد من األسلحة اآللية.

كما قام اجليش بالقصف العش���وائي على سوق املدينة وبيوتها؛ مما أدى إلى 
مقتل اثنني من املسلمني، وجرح آخرين.

وف���ي اليوم الثاني »عصر اجلمعة« دخلت قوة عس���كرية تابعة لألمن املركزي 
بغية إذالل املسلمني في لودر، فتصدى لها اجملاهدون، فتم:

- تدمي���ر وإح���راق مدرع���ة عس���كرية مبن فيها م���ن اجلنود، وإح���راق طقم 
عس���كري، وغنيمة عدد من األسلحة اآللية وس���الح دوشكا »عيار12.7ملم« 
وقتل س���تة عش���ر من جنود األمن املركزي، وقامت احلمل���ة اجملرمة بقصف 

املدينة بصورة عشوائية، واستمر القصف قرابة الساعة تقريباً.

وف���ي الي���وم الثالث جاءت تعزيزات عس���كرية، ومتركزت عل���ى مدخل مدينة 
لودر؛ فقام اجملاهدون -بعد عون الله- مبهاجمتها عند الساعة الثالثة فجراً، 

وكان من نتائج الهجوم:

- تدمير عدد من اآلليات والدبابات، ومقتل ما يزيد عن »30« وجرح العشرات 
من جند الطاغوت، ورجع اجملاهدون إلى قواعدهم ساملني.

15/رم�سان/1431ه�

- قامت س���رية من اجملاهدي���ن بالهجوم على جيب عس���كري ألفراد النجدة 
بجان���ب س���وق القات مبدين���ة »زجنبار« بوالي���ة »أبني«، ونتج ع���ن ذلك مقتل 
»4« جن���ود وضاب���ط، وإصابة س���ادس، وإعط���اب الس���يارة، وغنيمة قطعتي 

كالشنكوف.

16/رم�سان/1431ه�

- في عملية أمنية موفقة قامت إحدى س���رايا اجملاهدين بأس���ر نائب مدير 
األمن السياسي بوالية »صعدة« العقيد »على محمد صالح احلسام«، والذي 

كان يدير شبكات جتسس على املسلمني منذ »20« عاماً. 

ومت اختطاف���ه من حي »الضب���اط« بوالية »صعدة«، وبعد العملية اس���تحدث 
احلوثي���ون الرواف���ض ع���دة نق���اط ف���ي محاول���ة يائس���ة إلنقاذه م���ن أيدي 

اجملاهدين.

وقد اش���ترط اجملاهدون لبي���ان مصيره اإلفراج عن األخوين حس���ني التيس 
ومش���هور األهدل، الذين أسرا من قبل احلوثيني الروافض في إحدى النقاط 
التابع���ة لهم في والية »اجلوف«، ثم قام احلوثيون الروافض بتس���ليمهما إلى 
مدير األمن السياس���ي ب�«صعدة« املدعو »يحي املراني« ليسلمهما بدوره إلى 

األمن السياسي في »صنعاء« »بحسب اعترافات نائبه األسير لدينا«.

وقد القت العملية تأييداً واس���عاً بني أهلنا ف���ي والية »صعدة«، نظراً جلرائم 
املذكور ضد املستضعفني من أهل الوالية ومن غيرها.

17/رم�سان/1431ه�

- قامت س���رية من اجملاهدين باغتيال نائ���ب مدير البحث في والية »مأرب« 
املدعو »محمد فارع« قرب اجملمع احلكومي في الوالية.

 واملذكور كان يقوم مبالحقة اجملاهدين وجتنيد اجلواسيس »حسب املعلومات 
التي أدلى بها بس���ام الش���رجبي، ومت التأكد منها عبر اجلهاز األمني اخلاص 

باجملاهدين«.

18/رم�سان/1431ه�

- قامت س���رية من اجملاهدي���ن باقتحام نقطة عس���كرية للجيش العميل في 
»جعار« بوالية »أبني«، وأس���فرت العملية ع���ن قتل »12« جنديا، وإحراق طقم 
عس���كري، وإح���راق النقطة بالكام���ل، وغنيمة »4« كالش���نات، وأصيب أحد 

اإلخوة إصابة طفيفة، ورجعت اجملموعة ساملة غامنة بفضل الله.

25/رم�سان/1431ه�

 - اس���تهداف مبنى األمن السياس���ي في »احلوطة« بوالي���ة »حلج«، نتج عنه 
تدمير الس���ور، وتدمير س���يارة تابعة لألمن السياس���ي، واعترف العدو ب� »7« 
قتلى وإصابات أخرى في صفوف منتسبي األمن السياسي، وعاد اجملاهدون 

إلى قواعدهم ساملني.

- كمني لطقم عس���كري عند تقاطع »عمودية- زجنبار« بوالية »أبني«، أس���فر 
عن مقتل جندي وإصابة آخر.

28/رم�سان/1431ه�

- تفجي���ر عبوة ناس���فة على طقم تابع لألمن املرك���زي عند تقاطع الكورنيش 
بجانب اجملمع احلكومي مبدينة »زجنبار« بوالية »أبني«، تس���بب التفجير في 

مقتل جندي وإصابة آخر إصابات مختلفة.

5/�سوال/1431ه�  

قامت س���رية من اجملاهدين بزرع عبوات ناس���فة حتت أنب���وب تصدير الغاز 
املس���ال املمت���د من »مأرب« إلى مين���اء »بلحاف« لنهب ثروات املس���لمني، ومت 
تفجي���ر بعض العبوات، ولم تردنا تفاصيل محددة عن حجم اخلس���ائر إال أن 

>>
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>>
التحرك الفرنسي بعد العملية واستدعائهم لعلي عبد الله صالح إلى »فرنسا« 

يشي بتعرض العدو خلسائر مؤملة جراء التفجير ولله احلمد واملنة. 

9/�سوال/1431ه� 

تقدم���ت حمل���ة عس���كرية ظامل���ة مع���ززة بالدباب���ات واملدرعات إل���ى مدينة 
»احلوطة«، وتصدى لها اجملاهدون املوجودون في املنطقة وكبدوها خس���ائر 
فادح���ة في اآلليات واجلنود، كم���ا لم يصب أحد م���ن اجملاهدين في املدينة 

بأذى ولله احلمد واملنة.

16/�سوال/1431ه�

- قامت س���رية من اجملاهدين في والية »صنع���اء« بالهجوم على حافلة تابعة 
لألمن السياس���ي، وأس���فرت العملية عن مقتل »14« من كب���ار ضباط األمن 

السياسي »شعبة مكافحة اإلرهاب« وإصابة آخرين. 

وهؤالء الضب���اط كانوا قد انتهوا من دورة اس���تخبارية في مكافحة اإلرهاب 
بإشراف ضباط أمريكان، ومت استهدافهم في يوم نزولهم امليداني بعد عملية 
رصد محكمة، وقد عاد اجملاهدون إلى قواعدهم ساملني ولله احلمد واملنة.

27/�سوال/1431ه� 

- قامت سرية من اجملاهدين باستهداف سيارة »نائب السفير البريطاني في 
اليمن« في والية »صنعاء« بصاروخ »لو«، وكانت السيارة حتمل مع نائب السفير 
مجموع���ة من الدبلوماس���يني البريطانيني العاملني في الس���فارة البريطانية 
»وكر التأمر امليداني«، ونقلت وس���ائل اإلعالم أن نائب الس���فير أصيب، ولم 

يتسنى لنا التأكد من حجم اخلسائر احلقيقية في صفوف العدو.

28/�سوال/ 1431ه�

- كمني على قوة عس���كرية »طقم وناقلة جنود حتمل مضاد عيار 23ملم« في 
خ���ط »امع���ني - العرقوب«  بوالية »أب���ني«، نتج عنه إح���راق الطقم وإعطاب 

الناقلة، ومقتل »7« جنود.

1/ذي القعدة/ 1431ه� 

اغتي���ال  أحد ضباط األمن السياس���ي املدعو »عبد العزيز باش���راحيل« في 
مدينة  »املكال« بوالية »حضرموت«.

2/ذي القعدة/ 1431ه� 

اغتي���ال أحد ضب���اط البحث املدعو »غازي الس���ماوي« وه���و أحد املطلوبني 
للمجاهدين، في مدينة »زجنبار« بوالية »أبني«.

4/ذي القعدة/ 1431ه�

نفى اجملاه���دون صلتهم بتفجير ن���ادي الوحدة الرياض���ي بوالية »عدن« في 
البي���ان رق���م »27«، كما دع���ى اجملاهدون عوام املس���لمني والعلم���اء والدعاة 
واملش���ايخ والوجهاء وأه���ل الرأي والُكتاّاب والصحفي���ني وغيرهم للوقوف مع 

احلق في وجه الظلم والطغيان.

5/ذي القعدة/ 1431ه� 

اس���تهداف مدي���ر األمن السياس���ي مبدينة »س���يئون« بوالي���ة »حضرموت«، 
وتضاربت األنباء حول مقتله.

6 /ذي القعدة/ 1431ه�

تقدمت قوة عس���كرية ظاملة إل���ى مدينة »مودية« على أث���ر اتهام أحد اإلخوة 
بتهمة باطلة، وكان دليلهم في احلملة محافظ »أبني«املدعو »أحمد امليسري« 
ومجموع���ة من مرتزقة النظ���ام الظالم، فتصدى له���ذه احلملة مجموعة من 
اجملاهدين في خط »امعني- امخديرة« وعلى طول اخلط العام وقاموا بضرب 
موكب احملافظ واحلملة فانقس���مت احلملة إلى قسمني، ووقع فيهم إصابات 
رج���ع على إثرها نص���ف احلملة تقريباً إلى لودر، وجنا احملافظ ومن معه في 
ه���ذا الكمني وتقدم مبن بقي م���ن احلملة باجتاه »مودية«، وقبل وصولهم كان 
اجملاهدون بانتظارهم، فاش���تبكوا معهم وأرغموهم على االنقسام مرة أخرى 
وفر احملافظ مرة أخرى باجتاه »مودية« مع »5« سيارات عسكرية وبقيت »4« 
آليات عسكرية محاصرة من اجملاهدين، وفي أثناء االشتباكات جاء مدٌد من 
اجملاهدي���ن ومت -بفضل الل���ه- اإلجهاز عليها وفر احملاف���ظ مع من بقي من 
احلملة، وقد اس���تمرت االش���تباكات من الظهر إلى املغ���رب، وكانت النتيجة 

»حسب املعلومات املتوفرة لدينا«:

1- مقت���ل »7« من اجلنود والضباط، كما قتل أحد مرافقي احملافظ في هذه 
احلملة وهو شقيقه، والذ احملافظ بالفرار.

2- إح���راق »4« أطق���م، وغنيم���ة طق���م وس���يارة هايلوك���س و »3« دش���كات 
»12.7ملم« وذخائر متنوعة، ولله احلمد واملنة.

- ف���ي أثناء االش���تباكات الس���ابقة تقدمت قوة عس���كرية من »ل���ودر« باجتاه 
»مودي���ة« من إحدى الطرق الفرعي���ة، وبفضل الله متكن اجملاهدون من ردها 
وإيق���اع إصاب���ات بني أف���راد القوة بني جرح���ى وقتلى، ورجع م���ن بقي منهم 

مهزوماً. 

8 /ذي القعدة/ 1431ه�

تقدم���ت حملة عس���كرية مدعمة باملدرع���ات والدبابات »7دباب���ات و25ألية 
وطق���م«، فتصدى لها مجموعة من اجملاهدين ف���ي خط »امعني- امخديرة«، 
بقذائف »اآلر بي جي« واألس���لحة اخلفيفة واس���تمرت االشتباكات لساعات، 
وأثناءها تقدم االستشهادي البطل/ صالح الصنعاني »ضياء الشرعبي« أحد 
املطلوبني على قائمة الشرف، فانغمس فيهم وفجر سيارته املفخخة على رتل 
من الدبابات واملدرعات واألطقم، وكانت النتيجة »حس���ب املعلومات املتوفرة 

لدينا«:

- تدمي���ر دبابت���ني و »3« أطق���م، ومقتل م���ن فيها، وكان من ب���ني القتلى قائد 
احلملة.

والذت بقي���ة احلملة بالفرار، فيما دخلت بقي���ة منها إلى أرض بعض مرتزقة 
النظام، والذين ال ميثلون األخيار الش���رفاء م���ن هذه القبيلة التي لها مواقف 
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>>
مش���رفة في الدفاع عن الدين واحلرمات، وقد قام اجملاهدون بقصف املوقع 
ال���ذي تتواجد فيه احلمل���ة بقذائف الهاون »82ملم«عدة م���رات منذ أول يوم 

لوصولها.

9/ذي القعدة/ 1431ه� 

عندما عجزت قوات علي عبد الله صالح عن منازلة اجملاهدين وفي محاولة 
يائس���ة الس���تعادة هيبتها قامت بقصف بيوت الضعفاء واملس���اكني في قرية 
»ثعوب���ة«، ونتج عن هذا القصف اإلجرامي مقتل رجل مقعد كبير في الس���ن، 

وإصابة بعض النساء واألطفال، وتهدمي بعض البيوت.

وبع���د الظهر كرر الطيران احلربي عدوانه على قرية »ثعوبة« و«آل س���ليمان« 
ولم يكن هناك أي وجود للمجاهدين.

10/ذي القعدة/ 1431ه�

قص���ف املوقع الذي تتواجد فيه احلملة العس���كرية في »مودية«ب� »8« قذائف 
الهاون »82ملم«.

11/ذي القعدة/ 1431ه� 

قام الطيران احلربي بقصف منازل األبرياء في قرية »ثعوبة« بوالية »أبني«مرة 
أخرى فأصاب بعض البيوت.

14/ذي القعدة/1431ه�

اغتي���ال العقيد في األمن السياس���ي املدعو »أبو عابس« ف���ي مدينة »املكال« 
بوالي���ة »حضرم���وت«، واملذكور م���ن املعروفني مبداهمة بيوت املس���لمني في  

الوالية. 

متفرقات:

- تفجيري���ن ف���ي مبنى األمن العام في والية »حلج« في ش���هر »رمضان« أدت 
إلى أضرار في املبنى.

- ق���ام اجملاهدون في والية »أبني«باغتيال عدد من ضباط األمن السياس���ي، 
منهم:

1- العقيد سالم أمصبح »خبير في اجلماعات اإلسالمية، ومسؤول مكافحة 
اإلرهاب وملف القاعدة« في 19/جمادي أول/1431ه�.

2- املقدم جالل العثماني »رئيس دائرة املعلومات باألمن السياس���ي، ومدرب 
في معهد مكافحة اإلرهاب بعدن« في 29/جمادي أول/1431ه�.

3- الرقيب باصليب، حتريات األمن السياسي.    

لودر »�سهر�سوال«

- تفجير عبوة ناس���فة على طقم عس���كري، ونتج عن التفجير إصابة »2« من 
اجلنود.

- قنص جندي في نقطة مدينة »لودر«.

- اس���تهداف ثكن���ات احلملة العس���كرية اجلاثمة على مدخ���ل مدينة »لودر« 
بقذائف الهاون »82ملم«، ونتج عنه مقتل عدد من اجلنود.

- اس���تهداف ثكنات الكتيبة العسكرية اجلاثمة ش���رق مدينة »لودر« بقذائف 
الهاون »82ملم«، ونتج عنه مقتل »10« جنود.

- إغارة على ثكنات الكتيبة العس���كرية اجلاثمة شرق مدينة »لودر« نتج عنها 
مقتل عدد من اجلنود، وجرح أحد اإلخوة في العملية.

يف ختام هذا التقرير:

- نؤك���د على كذب احلكومة العميلة فيما ادعته من أنها قتلت العش���رات من 
اجملاهدين خالل العمليات األخيرة »ش���وال- ذي القعدة« في واليتي »أبني« و 

»شبوة«.

فاحلكومة العميلة لم تعد متلك إالاّ الكذب في مقابل س���يل العمليات املباركة 
في جنوب البالد وشمالها ولله احلمد واملناّة.

ونوصي إخواننا املس���لمني بالدعاء للمجاهدين ف���ي جزيرة العرب وفي كافة 
اجلبهات.

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب اهزم أعداءنا وانصرنا 
عليهم، اللهم فرق جمعهم وش���تت كلمتهم، وخالف بني قلوبهم واجعل الدائرة 

عليهم وأخرج املؤمنني من بينهم ساملني منتصرين ممكنني.

 اآمني... اآمني... اآمني.
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فساد... فساد.. وماذا بعد؟

آخ���ر فضائح نظ���ام علي عبد الله صالح »ولن تكون األخيرة« ما تكش���ف عن 
حقيقة صفقة الغاز املس���ال مع ش���ركة »توتال« الفرنسية وشريكتها الكورية، 
حي���ث مت عق���د صفقة معها يت���م مبوجبها بي���ع مليون وحدة حراري���ة لكوريا 
اجلنوبي���ة بس���عر 3.2 دوالر، وهو س���عر ثاب���ت ال يتغير بتغير أس���عار النفط 
ومش���تقاته، بينما وصل س���عر العقد ب���ني قطر والش���ركة الكورية في مارس 

املاضي إلى 11.38 دوالر.

ه���ذه الصفق���ة تخس���ر بس���ببها البالد م���ا يزيد ع���ن 60 ملي���ار دوالر خالل 
ال�20عام���اً املقبلة خس���ارة مباش���رة ، هذا غير الس���رقات من املبلغ املس���لم 

حلكومة علي صالح الفاسدة املفسدة. 

الكل يتحدث عن الفس���اد ويذمه ويبرهن على وج���وده »الذي يدركه األطفال 
قبل الكبار«، هذا الفس���اد مدعوم داخلي���اً وخارجياً، فرأس النظام غارق في 
الفس���اد والعمالة والتبعية إلى رأس���ه، ووزراؤه ونوابه وحاشيته واملتملقون له 

ينهبون البالد وميتصون ثرواتها ويفسدون أخالق ومعتقدات أبنائها.

رؤوس املعارضة »الدميوقراطية« منهمكون في سباق محموم لعقد احلوارات 
والصفقات مع نظام فاس���د مجرم، والس���عي إلرضاء الغرب لتحقيق مصالح 
حزبي���ة ضيق���ة، واحلدي���ث عن الفس���اد إمنا هو لزي���ادة الرصي���د احلزبي، 
واملتاجرة باآلم ومعاناة وأمال أبناء الش���عب املظلومني املس���حوقني الناقمني 

على هذا الفساد، والراغبني في حياة كرمية.

فما هو احلل احلقيقي لتطهير البالد من هذا الفساد الذي عم وطم؟

لن تُطهر البالد من الفساد بالدخول في انتخابات نعلم تزويرها قبل دخولها، 
أو أن نطل���ب م���ن الطاغوت املفس���د أن يتراجع عن فس���اده ال���ذي باع ألجله 
البالد وأذل العباد، أو أن نرجوا من أس���ياده النظر في هذه الصفقة وهم ما 
دعموه وساندوه إال ليزودهم مبثلها لينهبوا ثرواتنا باسم االستثمار والتطوير 

واملساعدة.

ل���ن يتحق���ق اإلص���الح إال باألمر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر والب���راءة من 
الفاس���دين املفس���دين وم���ن مناهجهم، وإظه���ار احلق في مواجه���ة الباطل، 

والصالح في مواجهة الفساد.

لن يتحقق اإلصالح إال بخلع هذه األنظمة الفاسدة املفسدة، وإقامة احلكومة 
املس���لمة الت���ي حتف���ظ احلقوق وتص���ون احلرمات، وتبس���ط العدل وتنش���ر 

الشورى، وترفع راية اجلهاد، وتتصدى للغزاة أعداء اإلسالم.

ال بد من العمل من أجل التغيير، ونش���ر الدعوة إليه، وحتريض الناس عليه، 
وجم���ع أهل الرأي والنفوذ على خطة من أجله، والبد من حتمل التضحية من 

أجل ذلك.

ال إص���الح إال بذل���ك، وكل من يدعوا لطريق آخر يخدع نفس���ه قبل أن يخدع خواطر متفرقة
غيره.

واجملاهدون ماضون بعون الله في إيقاف س���رقات الغرب والعمالء لثرواتنا، 
وم���ا تفجي���ر أنب���وب تصدير الغ���از املمتد من م���أرب إلى بلح���اف إالاّ خطوة 
في التصدي لهذا الس���رقة املمنهج���ة من الغرب وعمالئه لثروات الش���عوب 

املسلمة.

ولعل في مثل هذه الفضائح ما يعني املسلم على معرفة عدوه احلقيقي الذي 
باع كل ش���يء إلرضاء أس���ياده، ومعرفة احلل احلقيقي للخروج من هذا التيه 

الذي أصاب أبناء األمة. 

حني عاث الفساد من كلاّ رجس إنني اخترُت اجله��������اد طريقا 

والوطأ زاد في ش����������������راّ دوس أمة ُ احلقاّ داسها املارد اجلب�ار 

أذرعا خانقات شعٍب بب����������أس لفها األخطبوط في ك�����لاّ قطٍر 

همه القصُر و اجلاللة كرس�ي! والنعام اجلبان يحكم قوم����������ا 

أما أنتم أيها الفرنسيون السارقون لثرواتنا، فنقول لكم:

ارحل���وا من بالدن���ا، وكفوا أيديكم عن العب���ث بديننا، وبالدن���ا، وثروتنا، وإالاّ 
فأبطال اإلس���الم متربصون بكم قاعدون لكم كل مرصد، وقد أقس���موا بالله 

أنكم لن تنعموا بثروات أمة اإلسالم وفيهم عني تطرف.

تصاعد العمليات وكذب الحكومة

تصاع���د العملي���ات املباركة التي يق���وم بها اجملاهدون في مي���ن اإلميان أمر 
واضح للعيان، وهذا يدل على تفوق واضح للمجاهدين ولله احلمد واملنة.

أما حكومة علي عبد الله صالح ووزرائه من وزير الداخلية إلى وزير اإلعالم، 
فما زالوا يرددون األس���طوانة املش���روخة التي ملها ومجها كل متابع »قضينا 

على القاعدة، ونحن نطارد بقاياها ».

وم���ن عجيب ما يدعونه أن هذه العمليات ت���دل على ضعف اجملاهدين!! بعد 
»الضربات االس���تباقية« الناجحة جداً في قت���ل األبرياء من املواطنني أو قتل 
املتعاون���ني مع األم���ن القومي األمريك���ي، وبالنظر لعدد العملي���ات اجلهادية 
خ���الل الفت���رة األخي���رة من رج���ب إل���ى ذي القع���دة 1431ه����، يتضح متدد 
العمليات من أطراف اجلنوب إلى أعالي الش���مال، وتوس���عها لتشمل تصفية 
رموز الش���ر وأئمة الكفر احملليني وأس���يادهم الغربيني كما ف���ي عملية نائب 

السفير البريطاني.

أم���ا قوات العمالة فال متلك إال إنزال احلمالت الفاش���لة التي يحاول النظام 
من خاللها بث الروح في جيشه احملطم واستعادة شيٍء من هيبته التي مرغها 
األبط���ال في األوحال وحتس���ني صورت���ه أمام أس���ياده الذين بات���وا يقابلونه 
باإلهانة واإلذالل، وبعد ذلك يعلن النظام عن انتصاراته املوهومة عبر مصدر 
مس���ؤول ال ينس���ى ش���كر املواطنني على تعاونه���م مع قواته، ثم م���ا يلبث هذا 

عبد العزيز الصهيبي
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لقيت���ها بال����ب���راري  عش���قت عيوناً 

واستمالت مشاعري وجلاّت همومي 

فق���ل������ت ل����ها م����ه���اًل أُراك م�طية

أريد قريب الش���وق والذات مغ�����رماً

أس���طر أب����ي�����اتاً وش�������عراً م��ن�قحاً

فقال����ت بف�ي���ه ف����اه حس���ن��ا ًورونقاً

فلس���ت ملن يهوى احلياة وأهل����������ها

أن���ا للذي يهوى البط�ول���ة في الوغى

فهذا ال���ذي أرض�����اه مهراً ون�������حلة

فقلت قبل���ت امل����هر ط����وعاً وإن غال

فل��ي���ت الذي أهواه يس������ه���ل ني��ل���ه

ولكن سأطلب����ها وأطل�����ب مه�����رها

اًّة فذل����ك رزق الل���ه ي��ع��طي���ه م�����ناّ����

فصارت حديث النفس رسماًً مبقلتي

وأخفت شع��اع الش���م��س ملاّا جت��لِت

تعين���ني من باحل������ب أن��ح��ل هيئتي

ووق����ت�اً خللوتي أجالس���ِك وق���ت������اً 

وأش�������رح ف��ي�����ه محنت����ي وقضيتي

وص���وت���اً رق��ي�قاً في حي���اٍء وخجلِة

ويعش������ق ك���������ل جميل������ٍة وفتيت���ي

ويعشق ضرب السيف يهوي لنصرتي

وم���ا دون ذلك فاغت���رب عن وجهتي

وفي طلب احلس���ناء أُف�رغ وس���عتي

ولك���ناّ ما يه���وى الفح�����ول عزيزتي

وإن تلف���ت أعض���اي في���ه ومهجت��ي

ومن يس���أل الل���ه الش������������هادة يبلِغ

هذه كلمات س���طرتها وف���اًء وحباً ولوعًة لفراق رجل م���ن الرجال -وال يعرف 
قدر الرجال إال من عاش���رهم- وإظهاًرا ومدحا لصفات حميدة، من عاش���ها 
وعمل بها فهو من أهلها، ولن متوت هذه الصفات والقلوب التي سكنتها أبدا، 
فه���ي تعلق في ذاكرة األيام، وعلى مدى األزمان، تذكر أش���خاصهم وقبورهم؛ 

ألنها ضمت تلك القيم والشيم التي ماتت في كثير من األشباح احلية.

فس���ير القوم ترفع الهمم وتدفع للعمل، وهؤالء هم خيرة أبناء األمة وطليعتها 
ورواده���ا الذي���ن يدفع���ون حياتهم من أج���ل أن تعيش األمة م���ن بعدهم آمنة 

مطمئنة تنعم بحكم الشريعة.

ومن هؤالء أخونا الشهيد البطل سالم بن حمد بن مقصف النهدي »أبو حمد« 
من قبائل نهد من حضرموت، من مواليد بالد احلرمني، نشأ وترعرع هناك، 
هذا الش���اب ش���علة من احلماس يعرفه بذلك كل من عرفه، مع غيرة شديدة 
وح���رص على الدين يدفع به إلى اإلقدام على اخملاطر معها، كان يعيبها عليه 

إخوانه وهو ال يلقي لهم باال.

كان ش���اباً مثل غيره من ش���باب املس���لمني، وعندما دخلت احلملة الصليبية 
بالد الرافدين عزم على نصرة إخوانه، ولكن جنود طواغيت آل س���عود كانوا 
س���داً لصد األس���ود الناصرين إلخوانهم املستضعفني في كل مكان، فسجنوه 
في جنران، ومكث ما يقارب نصف س���نة، وبعدها خرج فعاد الكرة مرة ثانية، 
وذه���ب إل���ى اليمن لكي يس���تخرج جواز س���فر ويذهب إلى الع���راق، وعندما 
وص���ل إل���ى مطار عدن أوقفه جنود األس���ود العنس���ي لإلش���تباه فيه؛ فهرب 
م���ن املطار وجنى منهم واحلمد لله، وحاول م���رة ثالثة، لكن دون فائدة، فقام 
بع���د ذلك بااللتح���اق بصفوف إخوان���ه اجملاهدين في جن���وب جزيرة العرب 
ملقارعة الطواغيت، وكان له نصيب األسد في بعض العمليات في حضرموت 

وصنعاء.

وعندم���ا حاصرت قوات الغدر والعمالة إخوانن���ا في ترمي كان أحد الناجني، 
وهكذا واصل مقارعة الطواغيت حتى اختير ليكون ضمن س���رية الهاون في 

عملية كانت تستهدف أكابر مجرمي آل سعود ونظام صنعاء.

قتل يوم االثنني في ش���هر مح���رم في صنعاء بعد معركة شرس���ة خاضها هو 
وأخوه األسد بدر مشرع ملدة تقارب الثالث ساعات، قبل العملية التي خرجا 
لها بأيام قليلة، فرحم الله بطلينا وتقبلهما في عداد الش���هداء، وأحلقنا بهما 

عاجاًل غير آجٍل، مقدمني غير مدبرين، اللهم آمني.

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

سالم مقصف
النهدي

أبو عسكر احلضرمي

على الطريق رجال

الشيخ: أبو البراء الدغاري - رحمه الله

منبر حسان

الشهادة

املصدر أن يتهم أهالي املناطق التي يقاتلها بأنهم متواطئون مع اجملاهدين.

وعندما تعجز قوات علي عبد الله صالح عن منازلة اجملاهدين تقوم بقصف 
بيوت الضعفاء واملساكني كما حدث في قرية »ثعوبة« في مودية، و«احلوطة« 
بوالية ش���بوة وغيرها من مناطق البالد، لتدلل على فقدانها للس���يطرة على 
األرض، وع���دم مباالتها بدماء الضعفاء ما دام ذل���ك يرضي أمريكا والغرب 

الصليبي من ورائهم.

وبعد معرف���ة حقيقة حجم العمليات التي تكبدت فيه���ا قوات عمالء أمريكا 
خسائر فادحة في األفراد واملعدات، ميكن أن يقال لهذا الوزير وألمثاله :

وء أو من قلاّة األدب أو فعله الساّ ال يكذب املرء إالاّ من مهانته 

وهذا يدلنا على أخالق أعدائنا، فأفعالهم ش���اهدة على مس���توى أخالقهم، 
وكم���ا قيل » الكذب أوضع الرذائل خطة، وأجمعها للمذمة واحملطة، وأكبرها 
ذالً ف���ي الدنيا، وأكثره���ا خزياً في اآلخرة، وهو من أعظ���م عالمات النفاق، 
ُق  وأق���وى الدالئل على دناءة األخ���الق، ال يؤمتن حامله على ح���ال، وال يَُصدَّ

إذا قال«
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ال ميك���ن ألح���د أن ينكر أهمية دور امل���رأة في اجملتمع، وأنه���ا بوابة صالحه 
وفس���اده، ولق���د أدرك ذل���ك الغرب ومن على ش���اكلته خصوص���اً من ارتضع 
ألبانهم الفاسدة، فعندما أرادوا هدم الدين وتغريب اجملتمع املسلم، لم يجدوا 
طريقاً س���وى إفس���اد املرأة، وحتويلها من أداة بناء إلى مع���ول هدم، وهذا ما 
عبرت عنه إحدى النساء الغربيات التي قالت »ليس هناك طريق أقصر لهدم 
اإلس���الم من إبعاد املرأة املسلمة والفتاة املسلمة عن آداب اإلسالم وشرائعه، 

وخروج املرأة سافرة متبرجة«. 

ومل���ا ج���اء اإلس���الم أعطى ل���كل ذي حٍق حق���ه، بقيم���ه املنضبط���ة، وحدوده 
الواضحة، فس���مت املرأة، وأُنزلت املنزل الذي خلقها الله له، فتهذبت أخالق 
اجملتمع وسمى حتى دانت األمم له، وشب الصغير وهرم الشاب ومات الكبير 
على الدين ومكارم األخالق التي هي عماد كل مجتمع وسبب بقاءه، وتوارثت 
ه���ذه األخالق األجيال التي بعده���م، وكل جيٍل يوصي ال���ذي بعده باحلفاظ 
عل���ى امل���رأة وصيانتها، فاس���تمرت الرفعة له���ذه األمة؛ حتى ج���اءت أحذية 
الغ���رب، فنحت املرأة ع���ن دورها احلقيقي في تربية األجيال، واس���تغلت من 

قبل مرضى النفوس.

تقول الكاتبة األمريكية هينس���ن ستانس���بري وهي »صحفية متجولة تراسل 

النظام الديموقراطي
ماذا يريد من املرأة؟

أبو جنا القرشي

حفيدات أم عمارة
أكثر من مائتني وخمس���ني صحيفة أمريكي���ة ولها مقال يومي يقرؤه املاليني« 
أنها قضت في إحدى العواصم العربية عدداً من األسابيع وعادت إلى بالدها 
لتقول لهم »إن اجملتمع العربي سليم، ومن اخلليق أن نتمسك بتقاليده، فعنده 
أخ���الق موروثة حتتم تقييد املرأة وحتتم احت���رام األم واألب لها، وحتتم أكثر 
من ذلك، هدم اإلباحية الغربية التي تهدم اليوم اجملتمع واألس���رة في أوروبا 
وأمري���كا«، ثم تقول »امنعوا االختالط، قي���دوا حرية املرأة ارجعوا إلى عصر 

احلجاب فهو خير لكم من إباحية وانطالق ومجون أوروبا وأمريكا«.

وف���ي مي���ن اإلميان واحلكمة؛ مل���ا كان النظ���ام املدع���ي للدميقراطية احلاكم 
ف���ي بالدنا ج���زأ من هذا التغريب، ومل���ا علم دهاقنة الفس���اد أن أطروحاتهم 
وأفكارهم املس���توردة الدخيل���ة لن جتد  قبوال وسيس���تهجنها الناس، اجتهوا 
إلفس���اد املرأة وإقحامها في مس���تنقعهم العفن، ليخرجوها من حيز الكرامة 
والطهر، إلى حيز الذل والرذيلة، ولألس���ف دخلت لتخس���ر كل ش���يء وبدون 

مقابل.

ولم تكن املرأة لتدخل هذا الوحل، إال بعد أن زين لها ش���ياطني اإلنس واجلن 
هذا املس���لك، وعلى أنه اخملرج من الفقر الذي طغى عليها وعلى بلدها، وما 
علمت أنها اس���تغلت كس���لعة م���ن قبل النظ���ام إلدرار الدخ���ل والدعم املادي 
الغربي عليه، ولتس���تمر معاناة تلك الفتاة وتزداد، بعد أن تنازلت عن كثيٍر من 

قيمها ومبادئها.

يق���ول الدكتور هنري ماك���ووه »إن حترير املرأة خدعة من خدع النظام العاملي 
اجلديد، خدعة قاسية أغوت النساء األمريكيات، وخربت احلضارة الغربية« 
ويق���ول عن حترير املرأة »لقد دم���رت املاليني، وهذا طبعاً ميثل تهديداً كبيراً 
للمس���لمني« ويقول »احلرب في الشرق األوسط  إمنا هي لتجريد العرب من 

دينهم  وثقافتهم، واستبدال البرقع بالتبرج«. 

أختي املس���لمة: إن املشكلة التي جعلت معاناتك تس���تمر أنك مازلت تعيشني 
حتت رهبة اإلعالم املعادي ملبادئك وقيمك التي شرفك الله بها، فهم يسعون 
لتنسلخي راغبة أو مجبرة من مبادئك، ولكن يجب عليك أن تكوني واعية مبا 

يخطط لك، فحافظي على دينك واستمسكي بالطهر والعفاف.

أختاه يا رم�ز احل�ي�اء ت�حشم��ي     ال ترف�عي ع�نك اخلمار فتندمي

صون�ي ج�مالك إن أردت كرامة     كي ال يص�ول عليك أدنى ضيغم

نتوجه بال�سكر اجلزيل الإخواننا يف �سبكة اأن�سار املجاهدين 
لقيامهم برتجمة جملة )INSPIRE( اإىل اللغة العربية.

كما ن�سكر لهم جهودهم الطيبة يف ن�سرة اإخوانهم املجاهدين يف الثغور. شكرشكر
< إخوانكم في مؤسسة المالحم لإلنتاج اإلعالمي
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ال يخف���ى على كل مس���لم احلمالت الصليبية التي تس���تهدف ديننا وعقيدتنا 
ورموزنا، ومن هذه احلمالت املسعورة احلمالت اإلعالمية في القنوات التي 

يطعن فيها في أصول الدين املستقرة.

م���ا عالق���ة نق���اش ال����BBC البريطاني���ة باللغ���ة العربية مبوض���وع »زواج 
األطف���ال«، ويقص���دون ب���ه الزواج الش���رعي املبك���ر، في نف���س الوقت الذي 
ض���ج العالم بفضيحة جرائم اجلنس التي ارتكبها القساوس���ة النصارى بحق 

األطفال في الكنائس؟.

���دروا احللقة ب���أن النبي صلى الله عليه وس���لم تزوج بذات التس���ع  ومل���اذا صاّ
سنوات عائشة أم املؤمنني رضي الله عنها؟

وملاذا بدؤوا احللقة بقصة ش���اذة في إحدى دول املس���لمني لصورة س���يئة عن 
الزواج املبكر؟

وملاذا ذكروا قصة وفاة إحدى النساء املتزوجات مبكرا بسبب اجلماع؟

وملاذا جعلوا عنوان احللقة وموضوع النقاش »زواج األطفال«؟

ولن أتكل���م عن الذي وقع عليه االختيار أو عليها من فريق ال�BBC، إلجراء 
احلوار وإدارة النقاش، وما األهداف من ذلك.

النق���اش واحلوار كان على التلفاز واملذياع، وعبر االتصاالت الهاتفية، وموقع 
القن���اة عل���ى االنترنت، وفي وق���ت كانت في���ه أكثر القنوات األخ���رى تناقش 
فضائح القساوس���ة وارتكابهم جرائم بحق األطفال »جرائم جنس���ية«، كانت 
ال����BBC البريطانية تناقش »ال���زواج من األطفال« كما تس���ميه هي وتدير 
احلوار عليه، ولألس���ف لم يفطن أي مشارك من املس���لمني ملاذا يناقش هذا 
املوض���وع اآلن بالذات؟ وفي ظني الغالب أن ال�BBC البريطانية النصرانية 
باللغة العربية، تريد تش���ويه صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوضعه 
ف���ي هذا املوضع في هذا الوق���ت، وتهدف إلى زعزعة اعتقاد املس���لمني في 
نبيهم محمد صلى الله عليه وس���لم، وتشتيت الهجوم على قساوسة الكنيسة 
النصرانية، فهم اليس���تطيعون الدفاع عنهم لعظم اجلرمية، ولكن يستطيعون 

BBC والحملة
 الصهيوصليبية ضد اإلسالم

وقفة مع اإلعالم

جندل األزدي

BBC

تش���تيت األذهان عن قساوس���تهم، باتهام النبي صلى الله عليه وس���لم بنفس 
الفع���ل، ولكن حت���ت غطاء الزواج املبكر، وهذا في ظن���ي الغالب الذي أرادته 
هذه القناة النصرانية، وهذا األس���لوب منهم يطابق متاما أسلوب القساوسة 
النصارى في تش���كيك املسلمني بدينهم وعقيدتهم ونبيهم، واتهامه بالنقائص 
إما تصريحاً وإما تلميحاً، وخاصة »وهذا مش���هور ومعلوم عند النصارى ومن 
يناقش���هم ويحاورهم من املس���لمني« قصة زواج النبي صلى الله عليه وس���لم 
ب���أم املؤمنني أم عبد الله عائش���ة بنت الصديق رضي الل���ه عنهما، فهم دائما 
يطرحون هذه القضية ويناقش���ونها بينه���م، فليس بغريب عليهم هذا الفحش 
في املس���بة واالس���تهزاء باألنبياء والرسل صلوات الله وس���المه عليهم، فقد 
جعل���وا لل���ه ولدا، ومنهم من جعل املس���يح هو الله، ومنهم م���ن جعل الله ثالث 

ثالثة، فال يستغرب على أمثال هؤالء مثل هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وقد أحس���نت حركة الش���باب اجملاهدين ح���ني أغلقت املكاتب الرس���مية لل�
BBC ف���ي الصوم���ال، وقد أثلج���ت والله بذل���ك صدورنا، علم���اً بأن هذا 
اإلغ���الق كان قب���ل هذه احللقة، من هذه القناة الفاحش���ة، التي تدس الس���م 
وسط ما تبثه، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شدة وقوة فطنة إخواننا 
في حركة الش���باب اجملاهدين ملا يحاك في اخلفاء لإلس���الم واملس���لمني في 
وس���ائل اإلعالم، وخاصة ما مي���س العقيدة أو األنبي���اء وأتباعهم، وأدعو كل 
موحد مؤمن للوقوف في وجه هذه احلمالت اإلعالمية مبا يس���تطيع، فهؤالء 
ج���زء ال يتج���زء من احلمل���ة الصهيوصليبية على املس���لمني، فالهمة مهمة يا 
أس���ود التوحيد ويا رجال امليدان، ول���م تصبح لعدونا حيلة إلغاظة أولياء الله 
املوحدين اجملاهدين - كما نحس���بهم والله حسيبهم – إال باإلعالم والقنوات 

الفضائية، واحلمد لله الذي أذهب قوتهم ورد كيدهم في نحرهم.

وأق���ول ألع���داء الله؛ موت���وا بغيظكم؛ فإنا أبن���اء دين محمد صل���ى الله عليه 
وس���لم، وأحفاد الصحابة رضي الله عنهم، ولن ندع لكم عينا إال فقئناها، وال 

فما إال أخرسناه، وال أذنا إال مألناها بنصوص الوحيني.

وباختصار: نقاش موضوع »الزواج باألطفال« حتت هذا املسمى حتى يصوروا 
للعالم أن فعل قساوس���تهم النصارى في الكنيسة قد ميارس باسم آخر، وأنى 
لهم ذلك؛ فهل يس���توي النكاح الش���رعي بفتاة بالغة عاقل���ة باغتصاب لطفلة 
غي���ر بالغة؟ وهب أنها بالغة فاالغتص���اب جرمية كبيرة وإن حتذلق النصارى 

الضالل.

ولإلمعان في ش���دة اجلرمية، فهؤالء األطفال يذهبون لتعلم الدين النصراني 
احمل���رف، ومع تعلمهم لدين محرف يتعرض���ون لالغتصاب، وعلى حد واحد 
ذك���ورا أو إناثا، فم���اذا يقولون في اغتصاب األطف���ال وفعل جرمية قوم لوط 
باألطف���ال؟ وكي���ف حلذالق���ة النص���ارى فتح نق���اش في ال����BBC لتجرمي 

املسلمني بنفس اجلرمية مبسمى آخر، فإلى أين املفر ياعباد الصليب.

وأما إثارتهم ملوضوع الفتاة اليمنية التي تزوجت مبكرا بالصورة التي أرادوها 
ورس���موها مع الصحفي اليمني، فما ذلك إال لرسم صورة سيئة عن املوضوع 
لي���دار النق���اش علي���ه، وأي مخالف ملا يري���دون تكون هذه »املأس���اة« القصة 
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بريد القراء
بريد القراء

التحرير

.BBC�الشاذة النادرة شوكة في حلق اخملالف ملن يدير احلوار في ال

ثم انظ���ر للخبث اإلعالمي في اختي���ار املوضوع »ال���زواج باألطفال«، وانظر 
األثر الذي سيتركه املوضوع في قلب كل مستمع، ثم بعد ذلك تذكر قصة زواج 
النبي صلى الله عليه وس���لم، ثم قصة الفتاة اليمنية التي توفاها الله بس���بب 
متزق في األعضاء التناس���لية عند اجلماع، ثم تس���مع الهجوم من املش���اركني 

بعواطفهم ضد اجملرمني الذين تزوجوا بالفتيات »عفوا« األطفال..!

فعلى املس���لمني عموم���ا أن يفقهوا مكر وكيد أعدائه���م،وأن يتعلموا من العلم 

الشرعي ما يدفعوا به شبهات املضللني عن أنفسهم وعن غيرهم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اإلخوة األعزاء قراء مجلة صدى املالحم:

شكرا لتواصلكم معنا، وسعدنا كثيراً برسائلكم ومشاركاتكم.

نكرر التنبيه بأن جميع رس���ائلكم تقرأ أوالً بأول، ويتم الرد على رسائلكم عن 
طريق اجمللة وفي زاوية »بريد القراء« فقط.

ونعتذر عن التأخر في بعض الردود.

كما ننبه إخواننا إلى أن املفتاح العام املنشور في مجلتنا هو نفسه لم يتغير من 
العدد الس���ابع وحتى هذا العدد، وبالنس���بة للمفتاح املنشور في العدد الثالث 
عشر فقد حصل فيه خلل فني، مع األخذ باالعتبار االحتياطات األمنية عند 

املراسلة.

--------------------

> االأخ )املغرية( 

بارك الله فيك على حرصك، واعلم أننا ليس لنا أي عالقة بالش���خص الذي 
ذكرته في رسالتك، وعليك بإيقاف التعامل معه.

> االأخ )غريب من اليمن( 

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته.

وصلنا تصميمك اجلميل، ووصلتنا رسالتك املباركة، وسعدنا مبشاركتك.

ومب���ا أنك حتب اجملال اإلعالمي، ولديك خبرة في اإلخراج، ولم يتيس���ر لك 
الوص���ول إلى اجملاهدي���ن؛ فواصل التعلم، فهناك مواق���ع ومنتديات مختصة 

باإلع���الم فت���زود منها فاحلكمة ضالة املؤمن، وواص���ل في التطبيق واعرض 
تصاميمك في املنتديات واملواقع فهذا يحرضك على املزيد.

وعن نصيحتك بإنشاء كتيبة إعالمية تناصر اجملاهدين عن طريق املشاركات 
االعالمي���ة: فهذا هو م���ا نحتاجه من كل م���ن ميلك القدرة عل���ى القيام بأي 
دور يخ���دم اإلعالم، كنش���ر روابط االصدارات، وجتدي���د الروابط، والدعوة 
ف���ي املنتديات واملواقع االجتماعي���ة، وغيرها من األف���كار اإلعالمية التي ال 

حصر لها.

وكله���ا تصب ف���ي خدم���ة اجله���اد واجملاهدين، وال حتت���اج ال���ى تواصل مع 
اجلبهات.

ثبتك الله، ووفقك لكل خير.

> االخ )م.عبدالرحمن( 

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته.

نتمنى منك إرس���ال ماذكرته في اجملالني الذين ذكرتهما »اجملال الذي تركته 
واجملال الثاني« فهي ستفيدنا بال شك.

اجمعها في رابط واحد، وقم بإرس���ال الرابط عن طريق رس���الة مشفرة على 
البريد االلكتروني.

وحتى ييسر الله لك ما تتمنى قريبا إن شاء الله.

وننصحك بالتجربة العملية في حال توفر املادة.
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نسأل الله أن ييسر أمرك، ويحفظك من كل مكروه.

> االأخ )اأب� الغيث التهامي( 

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

شكراً على التنبيه بخصوص املفتاح في اجمللة العدد الثالث عشر.

واللواص���ق التي أرفقت منوذج لها فكرة جميلة جدا، وكتب الله لك األجر في 
نشرها.

وبالنسبة لالستشارة االمنية فهي: أثناء نشر اللواصق حاول أن ال يراك أحد 
يعرفك، وأن تخفي س���يارتك بعيدا، ألن السيارة يحفظ رقمها وشكلها، والله 

احلافظ.

وش���كراً على مش���اركاتك الرائعة، وننتظر املزيد، وس���وف تنشر في األعداد 
القادمة بإذن الله.

> االأخ )اأب� هادي الدهمي(

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

مت نشر بيان فيما ذكرت، نرجوا منك مراجعة البيانات الصادرة عنا.

وشكرا لتواصلك معنا، وحرصك على التأكد والتثبت.

> االأخ )�صهم 316(

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

نشكرك على مشاركتك الرائعة.

جعلنا الله وإياك ممن يستخدمهم لنصرة دينه.

وفع���ال وكم���ا قل���ت: إن الطواغيت جاثون عل���ى بركان ثائ���ر يلتهب من حتت 
أقدامهم.

والنصر قادم ولن تغطى الشمس بغربال.

نسأل الله أن يثبتنا وإياك على احلق.

> االأخ )ماهر يا�صني(

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

بالنس���بة لشرح برنامج األسرار فتوجد له ش���روحات كثير في النت، منها ما 
هو بالفيديو، ومنها ما هو بالصور الثابتة.

وهي س���هلة ومبسطة، وهي غير تلك املرفقة مع البرنامج، وإن شاء الله تفهم 
طريقة عمله.

> االأخ )اأب� عل�ة(

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

نشكرك على الرسالة واالقتراحات الطيبة. 

وقد أرس���لنا رسالتك إلى الش���يخ عادل العباب، وس���نوافيك بالرد في العدد 

القادم إن شاء الله.

ثبتنا الله وإياك على احلق.

> االأخ )بدر بن �صالح ال م�صند(

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

أرس���ل رس���التك على البريد االلكتروني للمجلة، وس���تصل ملن تريد إيصالها 

له، وان كانت خاصة فال تنس���ى تش���فيرها ببرنامج األسرار عن طريق مفتاح 

اجمللة.

)slhpi22@hotmail.com( االأخ �صاحب هذا الربيد <

رسالتك لم تفتح. 

نرجو منك إعادة تشفيرها بطريقة صحيحة.

> االأخ )ال�صهم امل�صيب يف كبد ال�صليب(

وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

شكراً على رسالتكم الطيبة، وال تتأخروا علينا مبثل هذه الرسائل التي ترفع 

الهم���ة، وقد مت عرضه���ا على اإلخوة املعنيني، وس���عدنا بوص���ول إصداراتنا 

إليكم.

وأما عن ربطكم مبن ذكرمت فنعتذر عن ذلك.

ونس���أل الله أن يحفظكم من كل مكروه، ويجعلكم شوكة في نحور أعداء الله، 

وأن يسدد رمينا ورميكم.

 > االأخ )اأب� عبيدة(

وصلت رسائلك، ونحن شاكرين لك مجهوداتك الطيبة.

)abu_hamza78( االأخ < 

)mujahidmuslim11( االأخ < 

جزاك���م الله خيراً على التصاميم اجلميلة، وجعلن���ا الله وإياكم من الفائزين، 

وطوروا أنفسكم إلى األفضل دائماً.
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ما زالت آثارهم حتكي عن محاس���ن أخالقهم في تلك البالد البعيدة، عندما 
أبح���روا من بحر العرب ميممني وجوههم ش���طر الهند والصني واندونيس���يا 
والفلبني وغيرها من بالد ش���رق آسيا، وذلك لغرض كسب الرزق احلالل في 
بَا{ البقرة )275(. َم الرِّ البيع والشراء، قال الله تعالى }َوأََحلَّ اللَُّه الَْبيَْع َوَحرَّ

كانوا يحملون هم الدعوة لنشر هذا الدين في ربوع تلك الديار، ساعدهم في 
ذلك أخالقهم الكرمية، وحسن معاملتهم، وسماحتهم في بيعهم وشرائهم مع 

أهل تلك البالد؛ مما أكسبهم محبة وقبوال، وبارك الله لهم في جتارتهم.

فإن كانت تلك اخلصلة احلميدة »وهي حسن اخللق« التي متيز بها أجدادكم 
كانت س���بباً في نش���ر الدين في تلك البالد؛ فأضيفوا لها يا معش���ر الشباب 
ف���ي حضرموت وجزيرة الع���رب خصلة التجارة مع الل���ه، والتي هي من أربح 
التج���ارات، وتنال ثمارها وكس���بها وعزها في الدني���ا واآلخرة، يقول الله جل 
ف���ي عاله }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّك���ْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم 
* تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوَرُس���وِلِه َوتَُجاِهُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلُكْم َوأَنُْفِس���ُكْم َذِلُكْم 
َخيٌْر لَُكْم ِإْن ُكنْتُْم تَْعلَُموَن * يَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َويُْدِخلُْكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها 
اأْلَنَْهاُر َوَمَس���اِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َع���ْدٍن َذِلَك الَْفْوُز الَْعِظيُم * َوأُْخَرى تُِحبُّونََها 

ر الُْمْؤِمِننيَ{ الصف )10: 13(. نَْصٌر ِمَن اللَِّه َوَفتٌْح َقِريٌب َوبَشِّ

وهاهو س���وق اجلهاد قد فتح أبوابه على مصراعيه، وهاهو الشيخ أسامة بن 
الدن قد حمل الراية ينادي ش���باب األمة أن هلموا إلى هذه التجارة الرابحة، 

سارعوا إلى جنة عرضها السموات واألرض.

فالبدار البدار يا ش���باب حضرموت وجزي���رة العرب، أدعوكم وأنا لكم ناصح 

أن التحق���وا بإخوانكم في جزيرة العرب، وامس���حوا عن أنفس���كم غبار الذل 

واملهانة، واكسروا حاجز اخلوف من هذا الطاغوت وجنوده، وقوموا لله مثنى 

وفرادى وجماعات؛ فإن احلقوق واملظالم أكبر من ذلك كله، وإعالء شرع الله 

لن يكون ويس���ود باملس���يرات واالعتصامات فقط، إمنا يتحقق ذلك باجلهاد 

والقتال في سبيل الله، واجلهاد البد له من إعداد، وقبل ذلك النية اخلالصة 

وا  الصادقة لله رب العاملني كما قال سبحانه وتعالى }َولَْو أََراُدوا الُْخُروَج أَلََعدُّ

ًة َولَِكْن َك���ِرهَ اللَُّه انِْبَعاثَُهْم َفثَبََّطُهْم َوِقيَل اْقُع���ُدوا َمَع الَْقاِعِديَن{ التوبة  لَ���ُه ُعدَّ

.)46(

فأنت يا أخي ويا بني حتمل نفس���ا واح���دة بني جنبيك؛ فاحرص أن ال تبيعها 

إال لله، جاء في احلديث َعْن أَِبي ُموَسى رضي الله عنه َقاَل »ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 

ُجِل يَُقاِتُل َش���َجاَعًة، َويَُقاِتُل َحِميًَّة، َويَُقاِتُل ِريَاًء،  صلى الله عليه وس���لم َعْن الرَّ

أَيُّ َذِلَك ِفي َس���ِبيِل اللَِّه ؟ َفَقاَل َرُس���وُل اللَِّه - صلى الله عليه وس���لم »َمْن َقاتََل 

ِلتَُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا، َفُهَو ِفي َسِبيِل اللَِّه«.

وكما تعلمون فإخوانكم في جزيرة العرب قد استفتحوا باب اجلهاد، وكسروا 

هيبة األس���ود العنس���ي وعصابت���ه اجملرمة، وهو ب���إذن الله ل���ن يصمد أمام 

ضرب���ات اجملاهدي���ن القادمة، ولن تنفع���ه ال أمريكا وال أخواتها، فأس���رعوا 

باللح���اق بقافل���ة اجملاهدي���ن، وكون���وا خير خلف لذل���ك الس���لف، واجمعوا 

ألنفسكم خصلتي اجلهاد وكرم األخالق.

مسك اخلتام

بني اخلصلتني تظفروا بالدارينامجعوا
شاكر أحمد بن هامل
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ن�سرة
َوالَ  يَْظِلُمُه  الَ  الُْمسلم،  أَُخو  »الُْمسلم  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  قال 

يُْسِلُمُه« وفي رواية » َواَل يَْخُذلُه َواَل يحقره«
بعد تواطأ حكام مصر املرتدين والكنيسة احلاقدة على اضطهاد من أسلمت 
اللواتي  وأخواتهن  شحاتة  وكاميليا  قسطنطني  كوفاء  األقباط  بنات  من 
إلى  دين احلق  أرادوا ردهن عن  والتوحيد ضد من  اإلميان  يخضن معركة 
باطل النصارى، فنصرة لهن وألخواتهن نوجه نحن في تنظيم قاعدة اجلهاد 
الذين  يفتنها  أن  تخاف  مستضعفة  مسلمة  لكل  الدعوة  العرب  جزيرة  في 
إلينا في جزيرة العرب،  كفروا عن دينها إلى الكفر، ندعوهن فيها للهجرة 

ونحن مستعدون حلمايتهن ونصرتهن إذا وصلن إلينا.
ِإَذا َجاَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمتَِحنُوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 
اِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َواَل  ِبِإمَياِنِهنَّ َفِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفاَل تَْرِجُعوُهنَّ ِإلَى الُْكفَّ
ُهْم يَِحلُّوَن لَُهنَّ َوآتُوُهْم َما أَنَْفُقوا َواَل ُجنَاَح َعلَيُْكْم أَْن تَنِْكُحوُهنَّ ِإَذا آتَيْتُُموُهنَّ 
أُُجوَرُهنَّ َواَل تُْمِسُكوا ِبِعَصِم الَْكَواِفِر َواْسَألُوا َما أَنَْفْقتُْم َولَْيْسَألُوا َما أَنَْفُقوا 

َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّه يَْحُكُم بَيْنَُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم{ املمتحنة )01(.
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