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مجلة إس���المية دورية تعنى بش���ؤون اجملاهدين 
في جزي���رة الع���رب، وتهدف إلى نش���ر املفاهيم 
اإلسالمية الصحيحة، كمفهوم حاكمية الشريعة 
والوالء للمؤمنني والبراءة من الكافرين، واجلهاد 
في سبيل الله، وأهمية الدفاع عن قضايا األمة. 

وتسعى اجمللة إلى مواكبة األحداث على الساحة 
العاملي���ة، وحتليله���ا، وتثقي���ف الن���اس بحقيقتها 

وحكم الشرع فيها.

للتواصل معنا..
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< عند املراس���لة نرجوا إتباع التعليمات املوجودة 
في الصفحة ما قبل األخيرة.



احلم���د لله العزيز احلكيم، والصالة والس���الم على النب���ي الكرمي القائل: 
)جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم( أما بعد:

ل���م يكن مؤمتر لندن س���وى فقاع���ة إعالمية، لتس���كني الرع���ب الذي يعم 
اجملتمع الغربي من خطر القاعدة، وأكدت هاتان الس���اعتان اللتان قضاها 
اجملتمعون من أجل اليمن مدى يأس القوى اجملتمعة من إيجاد سبٍل جديدة 
ف���ي مواجهة رج���االت اجلزيرة وأحفاد الصحابة أو عل���ى األقل إيجاد حل 
بديٍل للحكم الفاس���د في صنعاء؛ وبالتالي يأس���هم الت���ام من تأخر وصول 

اليمن إلى يد اجملاهدين -بحول الله-.

ومن بطن اليأس الذي كان يحمله جس���د مؤمتر لندن خرج مؤمتر الرياض 
الذي كان عبارة عن شماعة فشل مستقبلية للزعامات الغربية أمام شعوبهم 
فإذا حصل الفش���ل املرتقب فس���يقوم كل واحد منهم أمام اجلماهير ليعلق 
الفش���ل على مؤمتر الري���اض وبالدرجة الثانية احلكم الفاس���د في صنعاء 
وأن كال الطرف���ني لم يوف���وا بالتزاماتهم التي تعهدوها لنا في لندن وحينها 

سيسكن غضب الشعوب وسيعودون إلى بيوتهم !! 

لم تكن هذا املؤمترات من أجل الفقراء؟  ألن الفقر لم يولد بوجود القاعدة 
ولم تكن أحد أس���بابه ب���ل إن إصالح الوضع االقتصادي ونش���ر العدل من 

أهم برامجها.

ولم تكن هذه املؤمترات من أجل مكافحة الفساد؟ ألن اجلميع يعلم أن هذه 
املؤمترات هي لدعم الفاسدين واملتسلطني على احلكم في البالد.

ول���م تكن هذه املؤمترات لتس���كني غضب املضطهدين ف���ي اجلنوب وإعادة 
احلقوق إلى أهلها؟ فالقاعدة وأهل اجلنوب معهم أهل الشمال نسيج واحد 
في لوحة معاناة رس���مهتا األنظمة العميلة للغرب سواًء نظام صنعاء حالياً 
أو احلزب االش���تراكي س���ابقاً أو من ال ميلك قراره كط���ارق الفضلي الذي 
ال تخف���ى عمالته ولهثه وراء مصاحله، ومن آخر أعماله املش���ينة االنبطاح 

ألمريكا ورفعه لعلمها  في وسط بيته. 

ول���م تكن ه���ذه املؤمترات م���ن أجل حرب صع���دة؟ فالقاعدة ل���م تقف مع 
احلوثيني الروافض يوماً ما، ولم تقف مع احلكومات العميلة يوما ما، وإمنا 
أعلنت براءتها من املعس���كريني اللذين أوقفت وزي���رة اخلارجية األمريكية 

هيالري كلينتون رصاصهما وأنهت احلرب بينهما.

ولم تكن هذه املؤمترات لتلبية رغبات الش���عب اليمني؟ فالقاعدة لم تدخل 
اللعبة السياسية و األخدوعة الكبرى ووعدت الشعب باإلصالحات والتنمية 
واالزده���ار ثم عندما تس���لمت املناص���ب ألقت الوعود في س���لة املهمالت، 
وكذلك لم تتس���لط القاعدة على الس���لطة منذ ثالثني س���نة وتس���تأثر بها 

وتستغلها ملصاحلها الشخصية.

ولو أحسن الظن بهذه املؤمترات وأنها من أجل تنمية اليمن وتقليص نسبة 
الفقر والبطالة؛ فلماذا لم يدفعوا باملال إلى أطراف نظيفة ومحايدة؟

إذا ملاذا هذه املؤمترات؟ وملاذا خلص وزير اخلارجية اليمني حقيقتها بقوله 
أن ما أجنز في ساعتني الميكن إجنازه في أيام.

ألن اليمن يوجد فيها عنصرين: 

< ظهور جماعة ذات مشروع إسالمي خالص على منهج النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم.

< وجود شعب عنيد على الفطرة لم تلوثه الدنيا وآمن أجداده برسالة. 

فإذا تناغم العنصران واحتدا في نظام واحد فس���ينقطع الطريق مباش���رة 
بإذن الله على أعداء األمة وناهبي الثروات، وعلى سبيل املثال )على ضفتي 
باب املندب شعوب تغط في فقر مدقع بينما مير بني الضفتني سفن كبيرة 
حتمل ثروات املس���لمني لتتنعم بها الش���عوب الغربية بالتواطؤ مع حكومات 

املنطقة(.

إذا مالذي سيقدمه املؤمترون لليمن؟ 

هي اجلرائم، واملظالم، وتوسيع رقعة الفقراء، ومضاعفة الفساد السياسي 
واالقتص���ادي وقص���ف املدن والق���رى والتجمع���ات الس���كنية ودعم خطة 
بتراي���وس الت���ي تتلخص ف���ي القيام بتفجير األس���واق واملس���اجد واغتيال 
الوجهاء ومشايخ القبائل ومن ثم ينسبون تلك األعمال إلى القاعدة والهدف 
من ذلك أن يقوم أهل السوق لقتال القاعدة، وأهل املسجد لقتال القاعدة، 
وذوو الوجه���اء ومش���ايخ القبائ���ل لقت���ال القاع���دة، وحينها تس���لم أمريكا 

وعمالئها  ويحدث الطحن والتشريد واالقتتال بني املسلمني أنفسهم.

االفتتاحية
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تهافت امل�ؤمترات اأمام اأهل االإميان 



وجاه���ل أو ال يع���رف التاري���خ أو بعيد ع���ن الواقع أو منتف���ع ومتواطئ من 
يظ���ن أن أمريكا وبريطانيا وغيرها من ال���دول الصليبية اجتمعوا من أجل 
املس���لمني رغ���م اتف���اق اجلميع على أن ه���ذه الدول لم تق���م إال على الظلم 

والقهر والتسلط والعذاب ونصرة اليهود على املسلمني.

فإذا كانوا يحاربون إرهاب القاعدة؛ فأين هم عن اإلرهاب اإلس���رائيلي في 
غ���زة؟ وأين هم ع���ن حصار غزة؟ وأين هم عن قتل���ة املبحوح؟ وأين هم عن 
حص���ار العراق وم���وت مليون طفل؟ وأين هم عن جرائم الش���ركات األمنية 
األمريكي���ة الت���ي تفج���ر في األس���واق واملس���اجد؟ وأين هم ع���ن اإلرهاب 
األمريك���ي ف���ي أفغانس���تان؟ واإلرهاب األمريك���ي في العراق وباكس���تان؟ 

واإلرهاب األثيوبي في الصومال؟.

بل أين هم عن إرهاب احلكومة اليمنية وإجرام األمن السياس���ي والقومي؟ 
وأي���ن هم عن إرهاب حكومة آل س���عود وبطش املباح���ث وقوات الطوارئ؟ 
وأين هم عن إرهاب النظام الرافضي في إيران ضد أهل الس���نة؟ وإرهاب 
القذاف���ي؟ وإرهاب حس���ني مبارك؟ وإره���اب زين العابدي���ن وعبد الله بن 

احلسني؟ وأين هم عن اجملازر ضد املسلمني في نيجيريا؟  

ملاذا اختل امليزان هنا؟!

ألننا من ش���دة الذل والهوان واإلرهاب الذي ميارس���ه الغرب ضدنا لم نعد 

نفرق بني إرهاب الش���رطي لللص، وإرهاب اللص لآلمنني!! وكم هو الفارق 

بني إرهاب الضحية للجزار وإرهاب اجلزار للضحية. 

احلل!

أن تتوحد جهودنا، وأن نضعها في قالب واحد وهو قالب اجلهاد في سبيل 

الله، ولنحمل رؤؤسنا على أكفنا حتى نطرد احملتلني ليس من اليمن فحسب 

وإمنا من فلسطني وجميع بالد املسلمني. 

وليس���ت هذه الدعوة خاصة، وإمنا تش���مل كل طبقات األمة رجاالً ونس���اء 

علماء وطلبة علم عامة ومثقفني وإعالميني، فاحلرب ليست حرب القاعدة 

وليس���ت هي املس���تهدفة، إمنا هي معركة األمة والكل مس���تهدف من هذه 

احلملة الصليبية وال ننس���ى ما فعلوه في العراق من قتل األطباء وأس���اتذة 

اجلامعات وسحل العلماء. 

فإذا توحدنا فبإذن الله لن يبقى بيينا وبني األمن واألمان قليٌل وال كثير. 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس اليعلمون.

صدى املالحم - العدد الثالث عشر4

�صدر حديثا...



}َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعنَْد اللَِّه َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلتَُزوَل ِمنُْه الِْجَباُل{
إبراهيم )64(.

إن الص���راع ب���ني احلق والباط���ل صراع وجود، وال يس���ير ف���ي طريقه إلى 
)الس���الم(، أو يصي���ر إلى )الس���الم( مبفهوم خاص ال���ذي ال يكون إال حني 
تنع���دم أفع���ال وأصوات اخملالف���ني، فلن يرض���ى الكاف���رون باملؤمنني، وال 
يرض���ى املؤمنون بالكف���ر وال بالكافرين، ال يرضى أحٌد منهم باآلخر إال في 
إطار التبعية واالنحس���ار وعدم التأثير في حياة الناس، ومن يقل بغير هذا 

يخادع نفسه.

والباط���ل في هذا الصراع مغلوب مدح���ور، ألنه يواجه احلق املؤيد من رب 
الس���ماء واألرض، فلذلك يلجأ أصحاب الباطل ألسلوب املكر الذي ينم عن 
ضعفهم وعجزهم عن مواجهة أهل احلق -رغم فارق اإلمكانات الهائل بني 

الفريقني-، ظناً منهم أنهم يستطيعون بذلك القضاء على احلق.

}َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم{ 

ورد لف���ظ )املك���ر( في القرآن الكرمي ما يق���ارب )50( مرة؛ لفضح املاكرين 
واملتآمري���ن، وكش���ف أس���اليبهم و خططهم،  وبي���ان أن الله ع���ز وجل لهم 

باملرصاد.

واملكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة)1(. 

}َوِعنَْد اللَِّه َمْكُرُهْم{ أي: هو محيط به علما وقدرة، فإن مكرهم هذا ليس 
مجهوالً وليس خافياً، وليس بعيداً عن متناول القدرة، بل إنه حلاضر ) عند 

الله ( يفعل به كيفما يشاء.

}َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلتَُزوَل ِمنُْه الِْجَباُل{

ق  هاب واالْسِتحالة واالْضِمْحالل و التغيُّر والتصرُّف والتفرُّ الزوال: هو الذَّ
وامليل عن املكان، وفي أصل وضع هذه الكلمة )الزوال ( ال تقع أو تس���تعمل 

إال في شيء من حقه الثبات)2( 

وفي اآلية قراءتان مشهورتان بالنفي واإلثبات وكل قراءة لها معنى صحيح، 
وفي تأويلها وجهان: 

)األول - إن الذي فعلوه بأنفس���هم من ش���رك بالله، وكفر بآياته ورسله، ما 
ض���ر اجلبال ش���يئا، وال أثر فيها. وآيات الله وش���رعه ودين���ه هي كاجلبال 
الراس���يات رس���وخا وثباتا، ولذلك فلن يؤث���ر فيها مكرهم ش���يئا لتفاهته، 

)1( انظر:مفردات ألفاظ القرآن )2 / 381(.
)2( انظر لسان العرب )11 / 313(.

وضعف أثره، وقد استعملت ) إن ( مبعنى ) ما (.

والثان���ي - إن مكره���م وكفرهم تكاد اجلبال لتزول من���ه لدقة تدبيره، وقوة 
إحكامه، أو لضخامة ما فيه من كفر وعتو، كما قال تعالى: }تََكاُد السماوات 
ْرَن ِمنُْه َوتَنَش���قُّ األرض َوتَِخرُّ اجلبال َهّداً * أَن َدَعْوا للرحمن َولَداً{)3(  يَتََفطَّ

مرمي )91:90(.

وميكن اجلم���ع بني الوجه���ني، فتخطيطهم ومكرهم محك���م دقيق مبعايير 
البش���ر، لكنه هني ضعي���ف عندما يقابل بقدرة الله ع���ز وجل، مردود حني 
يواجه باالس���تعالء باإلمي���ان، ويقابل باالعت���زاز بالعقي���دة، فاملتأمل أخي 
القارئ في تاريخ الصراع يجد هذه الس���نَّة الربانية واضحة جلية،فسبحان 

الله!! 

ح���ني تقرأ عن خطط أع���داء اإلس���الم، ودراس���اتهم واحتياطاتهم؛ حتس 
بعمق الكيد، وخبثه ودهائه، وأنهم يحس���بون لكل ش���يء حس���اباً، ويدبرون 
أدق التدبير وأعظمه وألطفه، فلهم حيل وأس���اليب خفية لطيفة ال يدركها 
أكثر الناس، فهو مكٌر دقيق، مكٌر لو بلغ أثره وحتقق مقصوده لزالت اجلبال 
بس���ببه، لكننا جند أن اجلبال باقية في مكانه���ا، إذاً مكرهم دقيق ولطيف 

وبعيد، ولكن آثاره أقل مما يدبرون ويتصورون.

ونح���ن نرى أعداء الدي���ن ظاهراً وباطن���اً يجتمعون ويتآزرون ويتش���اورون 
في املؤامرات واملؤمترات التي تقام للتخطيط حلرب اإلس���الم واستئصال 
حمات���ه وإخماد صوت الصادقني م���ن دعاته، هم ميك���رون بالليل والنهار؛ 
ليصرفوا الناس عن عبادة الله بش���تى الوس���ائل، وصنوف املؤامرات، وهم 
يعتق���دون أن كل األم���ور بأيديه���م، وأن أجهزة أمنه���م ومخابراتهم وقواهم 
ومباحثه���م وجهودهم ودراس���اتهم ومراكز أبحاثهم مهيمن���ة، وأن األمر قد 
اس���توثق ف���ي أيديهم،ولكن تأتي النتائج خالف ما كان���وا يتوقعون، كما قال 

الله تعالى: }َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخيُْر الَْماِكِريَن{ األنفال )03(.

ف���ي دار الن���دوة: اجتمع كفار قريش على املكر برس���ول الله صلى الله عليه 
وس���لم، واملكر بدعوته، وبعد تش���اور وأخذ ورد اتفقوا عل���ى ما اختاره لهم 
ع���دو الله أبو جه���ل: )أََرى أَْن نَْأُخَذ ِمْن ُكّل َقِبيلٍَة َفًتى َش���اّبا َجِليًدا نَِس���يًبا 
َوِسيًطا فتَيا، ثُّم نُْعِطي ُكّل َفًتى ِمنُْهْم َسيًْفا َصاِرًما، ثُّم يَْعِمُدوا إلَيِْه َفَيْضِربُوهُ 
ِبَه���ا َضْربََة َرُجٍل َواِحٍد َفَيْقتُلُوهُ َفنَْس���تَِريَح ِمنُْه. َفِإّنُه���ْم إَذا َفَعلُوا َذِلَك تََفّرَق 
َدُمُه ِفي الَْقَباِئِل َجِميًعا، َفلَْم يَْقِدْر بَنُو َعبِْد َمنَاٍف َعلَى َحْرِب َقْوِمِهْم َجِميًعا، 

)3( انظر )أيسر التفاسير ألسعد حومد(، تفسير الطبري، تفسير البغوي، مجموع الفتاوى 
)382/17(، التحرير والتنوير البن عاشور.

عبد ال�صالم العدناين
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َفَرُضوا ِمّنا ِبالَْعْقِل َفَعَقلْنَاهُ لَُهْم(. 

الي���وم، اجتمعوا في مؤمتراتهم، أو قل إن ش���ئت مؤامراتهم باس���م التنمية 
وإص���الح األوضاع، وهم كاذبون فيما زعموا إذ كيف يبني البالد وهو طوال 
فترة حكمه يهدمها وينهب ثرواته���ا، ولكن مقصدهم احلقيقي هو محاولة 
القض���اء على اجملاهدين وكت���م أنفاس الدعاة اخمللص���ني، ولكن من أجنى 
محمداً صلى الله عليه وس���لم يوم الغار س���يبطل مكره���م ويرد كيدهم في 

نحرهم. فهو سبحانه محيط بهم علماً وقدرة.   

لق���د جعل الله الدنيا ميدان���اً للصراع، وال بد ألهل احلق أن يدخلوا امليدان 
ويقوم���وا بنصرة ما أكرمهم الله به من احل���ق، ويدافعوا عنه، ويعملوا على 
مقاومة الباطل ويستعينوا بالله، ويتوكلوا عليه ويحسنوا الظن به.وهو معهم 
س���بحانه -إذا قاموا- يوفقهم لألس���باب، ويبارك في املتيسر من أسبابهم 
ل ما نقص منها، ويخ���ذل عدوهم، وميدهم بنصره،  ول���و كان ضعيفاً، ويكمِّ
ويهيئ لهم من رحمته ما ال يخطر لهم على بال! فاحلق قليله كثير وظاهر، 

والباطل كثيره قليل وزاهق.

صدى املالحم - العدد الثالث عشر6

تعزية
نعزي أمتنا املسلمة باستشهاد فارسني من فرسانها في جزيرة العرب

�ل�صهيد �لقائد �أبي �صابر �الأبيني )جميل بن نا�صر �لعنربي( �أمري �ملجاهدين يف والية �أبني.

الذي استهدفته غارة أمريكية ليلة اإلثنني 30ربيع أول 1431ه� أثناء اتصاله باالنترنت.

شارك شهيدنا في معارك األنبار ببالد الرافدين، ثم أصيب وأرغمته إصابته على الرجوع للعالج في اليمن، ويسر الله له التواصل مع اجملاهدين 
في جزيرة العرب، فحمل اجلماعة ولم حتمله، وكابد مع إخوانه حتى قامت جماعة اجملاهدين في جزيرة العرب على س���اقها، وقدم إخوانه على 

نفسه وأهله.

ُعلوٌّ ِفي احَلَياِة َوِفي املََماِت    بحٍق أَنَْت ِإْحَدى املُْعِجَزاِت

فرحمك الله يا جميل اإلسم والذكر والصفات، وأسكنك الدرجات العليا من اجلنة.

�الأخ �ل�صهيد �أبي فو�ز �ل�صنعاين )�أمني علي �ملقالح(

والذي استشهد مع القائد أبي صابر في القصف األمريكي السالف، وكان رحمه الله يدير اتصاالت القائد أبي صابر، وكانا اليفترقان إال لضرورة 
عمل، وكانت أخوتهما ال يعدلها شيء.

من بيت املقالح بوالية إب، وسكن في صنعاء مبنطقة شعوب،ذو دين وخلق، وإخالص ووفاء، متفانٍ  في نصرة الدين.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الدرجات العليا من اجلنة. 

موؤ�ص�صة �ملالحم لالإنتاج �الإعالمي



)أقصد باجلاسوس هنا: الذي يتجسس على املسلمني لصالح الكفار(.

كان اجلاس���وس قدمي���اً عن���د الفقه���اء ال يخلو من جاس���وس ينتمي لصف 
املش���ركني عقيدة ومنهجاً، كأن يكون أحد أعني املش���ركني على املس���لمني، 
فهذا هو احملارب الذي ال يختلف فيه الفقهاء في أنه أحد أعني املشركني، 
ويالح���ق ويقتل، وفي هذا وأمثاله قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم: 
»اطلبوه واقتلوه«؛ فقتله س���لمة بن األكوع، ونفله النبي صلى الله عليه وسلم 
س���لبه. رواه البخاري بس���نده من طريق إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه، 

وقد يكون اجلاسوس عندهم ذمياً. 

ويطلق اجلاس���وس ف���ي املاض���ي ويقصد به: أح���د أفراد املس���لمني الذي 
يتجسس على املسلمني، ويطلع العدو عليها، أو يفشي سر املسلمني للعدو، 

ما لم يصل إلى حد املظاهرة.   

أما اجلاس���وس في الوقت احلاضر يطلق ويراد به: الذي يتجسس ويتطلع 
على عورات املس���لمني، ويتفنن في كشف أس���رارهم، ويتفحص عن بواطن 
أمورهم ليوصلها إلى الغزاة احملتلني لبالد املسلمني من اليهود والنصارى، 
وحلفائه���م وعمالئه���م م���ن ح���كام الع���رب اخلونة؛ ليس���هل عليه���م تنفيذ 

مخططاتهم.

يطلق اجلاسوس اليوم ويراد به الذي ينتمي إلى الدائرة العسكرية األمنية، 
التابعة لدول الكفر العاملي واألنظمة املرتدة اخلائنة، احملاربة لله ورسوله، 
املعطلة ألحكام الش���ريعة، املس���تبدلة له���ا بالعلماني���ة والقوانني الوضعية، 
والت���ي من خاللها يتجّس���س ويبحث بوس���يلة خفّية ع���ن أماكن اجملاهدين 

ومواقعهم ومعسكراتهم ويطلعها لألعداء.

جاء في املوسوعة العربية العاملية: 

)اجلاس���وس ف���رد يقوم بجمع معلوم���ات ذات قيمة للقيادة السياس���ية في 
البل���د الذي يعمل حلس���ابه، وأيًضا التَّجس���س مراقبة بل���د، أو منظمة، أو 

حركة أو شخص.

يعتمد التجسس على شبكة من اجلواسيس ترسلها احلكومات واجملموعات 
األخرى إلى أراضي العدو جلمع املعلومات، ويس���عى اجلواسيس للحصول 
عل���ى املعلومات العس���كرية والسياس���ية والعلمية واإلنتاجي���ة ذات الطابع 

السري املهم(أه�.  

ومن خالل ما تقدم ينطبق مفهوم اجلاسوس���ية على الرجال الذين يخلعون 
زيه���م العس���كري، أو الش���ارات املوضح���ة ألس���لحتهم ورتبهم العس���كرية، 

ويختفون خلف خطوط األعداء للحصول على املعلومات.

فاجلاسوس���ية على املس���لمني مهن���ة األن���ذال البائعني لدينه���م وعرضهم 
ومجتمعه���م اإلس���المي، فاجلاس���وس لصال���ح الكفار ال يعد ف���ي األحرار 

الشرفاء.    

ويطل���ق ويراد ب���ه كل من كان متجسس���اً على اجملاهدي���ن لصالح أعدائهم 
م���ن الكف���ار واملرتدي���ن، ويطلق وي���راد به م���واالة طائفة م���ن الكّفار ألجل 
اإلضرار بطائفة معّينة من املس���لمني، مثل االنتص���ار بالكّفار على جماعة 
اً على املس���لمني يتتبع أخبارهم، ويوافي بها  من املس���لمني، أو من كان جاسَّ
أعداءهم، أو يقوم بتوزيع الش���رائح ليت���م قصفهم، أو يدل العدو على مكان 

اجملاهدين، يعمل كل ذلك نصرة ومحبة لهم.

 فاجلاس���وس مبفهومه احلاضر يعتبر أحد املتولني ملن ناصرهم من الكفار 
واملرتدين، وأحد املنتمني ملن جتسس لصاحلهم. 

فهذا الذي يسمى جاسوساً عليه تقوم رحى احلرب، وحتدد األهداف التي 
يراد ضربها، وتبنى اخلطط العس���كرية لغزو املسلمني عن طريق املعلومات 
التي يدلي بها، فيكون سبباً لقصف ُدور املسلمني وقراهم، وأسر اجملاهدين 

وقتلهم. 

فبع���د ما تق���رر من عمل اجلاس���وس فمن الظل���م أن جنعل ه���ذه الطائفة 
املتجسس���ة على املس���لمني، التابعة ملؤسس���ات العدو األمنية، والتي تطور 
عملها حت���ى أصبحت احلروب تقوم عليها وتقع���د، واملظاهرة فيها للكفار 
أوضح من الش���مس في رابعة النهار، كمثل احلديث عن اجلاس���وس املسلم 
الذي يكون في صف املسلمني، ثم يطلع الكفار على سر من أسرار املسلمني 
ليس فيه مضرة للمس���لمني، أو حبَّاً فيهم، إن فقهاء اإلسالم عندما حتدثوا 
عن اجلاسوس قدمياً كانوا يقصدون به ذلك الذي يطلع العدو على سر من 
أسرار املسلمني، بحيث ال يكون فيه ضرر على املسلمني أو نصرة للكفار أو 
محب���ة لهم، مما ال يصل إلى حد املظاهرة من أجل ش���يء دنيوي، ومع هذا 
اختلفت أقوالهم في احلكم على من صنع ذلك سواء كان احلكم في إسالمه 

أو في عقوبته على ست أقوال وهي:

 �لق��ول �الأول: أن اجلاس���وس املس���لم ال يجوز قتله وه���و مذهب احلنفية 

م�صائل �صرعية

الجاسوس بين الماضي والحاضر

ال�صيخ: اأب� الزبري العباب
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والشافعية.

�لقول �لثاين: أن حكم اجلاس���وس املسلم حكم الزنديق فإن جاء تائباً قبل 
القدرة عليه قبلت توبته، وإال قتل وال بد، وهو قول ابن القاس���م، وس���حنون 

من أئمة املالكية ومشهور املذهب.

�لقول �لثالث: أن حكمه حكم املرتد يُس���تتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه، 
وهو قول ابن وهب من أئمة املالكية.

�لق��ول �لر�ب��ع: أن أمره راجع إلى اجتهاد اإلمام فيعاقبه مبا يراه مناس���باً 
م���ن قتٍل فما دونه، وهو ق���ول اإلمام مالك -رحمه الل���ه-، وقريٌب منه قول 
اإلم���ام ابن عقيل احلنبل���ي -رحمه الله- حيث يرى جواز قتل اجلاس���وس 

املسلم.

�لقول �خلام�س: أن اجلاس���وس املسلم يقتل إذا تكرر منه الفعل، وهو قول 
عبد امللك بن املاجشون من املالكية.

�لق��ول �ل�ص��اد�س: التوق���ف وهو مروي عن اإلمام أحم���د بن حنبل -رحمه 
الله-.

والذي يترجح من هذه األقوال أن حكمه راجع لإلمام يفعل ما فيه املصلحة 
الشرعية.

ومن اخلطأ عندما نتحدث عن اجلاس���وس املس���لم عند الفقهاء أن نتصور 
إطالقهم وخالفهم على جواس���يس اليوم الذين يوجد منهم من كان س���بباً 
ف���ي قص���ف إخوانن���ا وقصف النس���اء واألطفال واملس���نني ف���ي والية أبني 
مبنطقة املعجلة، أو كان س���بباً في حماية األمري���كان في اجلزيرة العربية، 
أو كان س���بباً في نش���ر املعتقدات واملذاهب الكفرية، فيوجد من جواسيس 
الي���وم من ينتمي إلى مؤسس���ات أمنية تش���ترك مع األمري���كان في محاربة 
اجملاهدين، مثل األمن السياس���ي واألم���ن القومي في اليمن، واملباحث في 
أرض جن���د واحلجاز وغيرها في بقية اجلزيرة العربية وخارجها، فال فرق 
بني العدو الظاهر بزيه العس���كري وبني العدو اخلفي بزيه املدني ولو سمي 
جاسوس���اً، بل تطور أمر جواس���يس اليوم، حتى صار فعلهم أنهم يخوضون 
حرب���اً متكاملة بالوكالة عن األمري���كان؛ ملقاتلة ومحاربة اجملاهدين بجميع 
أنواع الوس���ائل املستخدمة حلرب اجملاهدين، وهذا الفعل بحد ذاته جتاوز 
املظاهرة املكفرة واملناصرة اخملرجة من اإلس���الم الت���ي تعرف باالنضمام 
جلي���ش الكف���ار عن���د غزوهم املس���لمني، إل���ى القي���ام باحل���رب نيابة عن 

األمريكان وحلفائهم وإدارة احلرب ضد املسلمني.

وال يس���تقيم االس���تدالل بقصة حاطب -رضي الله عنه- في تس���ريب سر 
النبي -صلى الله عليه وس���لم- على مس���ألة حكم اجلاسوس من املسلمني؛ 
ألن فع���ل حاطب ال يتناول تعريف اجلاس���وس، فاجلاس���وس ه���و كما قال 
أب���و بكر محمد بن القاس���م األنباري: )اجلاس���وس معناه ف���ي كالم العرب 
س مبعنى  س الرجل وحتسَّ املتجس���س الباحث عن أمور الناس، يقال: جتسَّ
واح���د هذا إجم���اع أهل اللغة()1(، فالتجس���س البحث عن ع���ورات الناس، 
وفعل حاطب إمنا هو إفش���اء سر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي سبق 
أن اّطلع عليه بغير س���بق تتبع وجتس���س إليصالها للعدو وليس في إفشائه 

)1( الزاهر في معاني كلمات الناس )319/1(

نص���رة للكافرين ومحب���ة لهم، وإمنا هو أطلع العدو عل���ى عورة من عورات 
املس���لمني، فهذه واقعة حال كان اخلالف في تصوير الواقعة وتنزيل احلكم 
عليها، وهل يعد الفعل إفش���اء س���ر فيه معنى التجس���س في نقل اخلبر أو 
جتسس���اً أو مظاهرة على ثالثة أقوال عند أهل الس���نة، ومن قال أن تصل 

إلى حد املظاهرة قال بأن حاطب ال يكفر مبانع التأويل. 

وال���ذي يهمن���ا هو أن االس���تدالل بقصة حاط���ب ليس فيها دالل���ة على أن 
املظاه���ر للكف���ار ال يكف���ر وهذا باتف���اق العلماء، ولكن اخل���الف في قصة 
حاطب وقع ف���ي تصوير الواقعة، وهل تصل إلى مرحلة املظاهرة لألعداء، 
فإذا وجدت صور كصور حاطب فهذه حكمها ترجع لدراس���ة النازلة، وهذه 

هي التي اختلف فيها الفقهاء. 

ول���و اّطل���ع فقهاء اإلس���الم على ما ي���دور اليوم م���ن ردة منظم���ة، وأعمال 
مكفرة تعمل باسم اجلاسوسية، وأعمال تناقض اإلسالم توّكل للجاسوس، 
وأضرار تكون بس���ببهم  لكان لهم كالم وأحكام على حسب النازلة املناسبة 
للواقعة، فهم عندما حتدثوا عن اجلاس���وس في املاضي لم يكن في زمانهم 
من األعمال التي يقوم بها اجلاسوس كما هو حاصل في هذا الزمان نسأل 
الله العافية، وهنا مبناس���بة احلديث عن اجلاسوس ألفت نظر اإلخوة إلى 
كتاب الش���يخ اجملاهد أبي يحيى الليبي )املعلم في حكم اجلاسوس املسلم( 

حيث يعتبر كتابا جيدا في بابه و فريدا من نوعه في تقرير هذه املسألة. 

وفي األخير نخلص في هذا املقال إلى أن الفرق اجلوهري بني اجلاس���وس 
ف���ي الزمن املاضي والوقت احلاضر أن اجلاس���وس في الزمن املاضي كان 
يطل���ق ويقصد به احمل���ارب، أو الذمي، أو أحد أفراد املس���لمني يبحث عن 
عوراتهم وينقله لألعداء من أجل شيء دنيوي أو نقل للعدو  سراً من أسرار 

املسلمني.

أما اجلاسوس في الوقت احلاضر: 

فعبارة عن أحد املنظمني للمؤسس���ات الكافرة أو املرتدة حملاربة املسلمني 
أو من يقوم باحلرب بالوكالة عنهم.
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نبغ�ض الط�اغيت بقدر حبنا هلل �صبحانه، ونحب اأولياء اهلل 
بقدر عداوتنا وبغ�صنا الأولياء الطاغ�ت.

ه���ذا امليزان الذي علي���ه عواطفنا، وأقوالن���ا وأفعالنا،فكلم���ا زاد حبنا لله 
س���بحانه ازداد بغضنا للطاغوت، وكلما ازداد بغضنا للطاغوت وعداوتنا له 

زادت محبتنا للموحدين.

ٍة َعلَ���ى الَْكاِفِريَن  ه���ذا دينن���ا، و هذا منهجن���ا، }أَِذلٍَّة َعلَ���ى الُْمْؤِمِن���نَي أَِعزَّ
يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواَل يََخاُفوَن لَْوَمَة اَلِئم{ املائدة )54(.

قبل اجلهاد العزة، وقبل العزة على الكافرين نحن أذلة على املؤمنني.

نعم: نحن أذلة على إخواننا املؤمنني.

هذه التربية الربانية للمؤمنني جتمع فيك الذلة والعزة، الذلة ملن أمرك الله 
أن تذل له، والعزة على الكافرين، وكال األمرين عبادة نتقرب إلى الله بها.

والذل���ة والع���زة عواطف قلبي���ة، وأقوال لس���انية، وتصرفات س���لوكية، من 
استكملها جاء بتمام الواجب الذي أمره الله  سبحانه به.

وه���ذه هي صفة من يحبهم الله تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم 
ٍة  َعْن ِديِنِه َفَس���ْوَف يَْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَ���ُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمِننيَ أَِعزَّ
َعلَى الَْكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َواَل يََخاُف���وَن لَْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل 

اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{ املائدة )54(.

يق���ول اب���ن القيم رحمه الله ف���ي معنى الذلة )ملا كان ال���ذل منهم ذل رحمة 
اه بأداة »على« تضميًن���ا ملعاني هذه األفعال؛  وعطف وش���فقة وإخبات؛ عدَّ
فإن���ه لم يرد به ذل الهوان ال���ذي صاحبه ذليل، وإمنا هو ذل اللني واالنقياد 

الذي صاحبه ذلول()1(.

ٍة َعلَى الَْكاِفِريَن{ )على الكافرين  ويقول الش���يخ الس���عدي عن معنى }أَِعزَّ
بالل���ه، املعاندي���ن آليات���ه، املكذبني لرس���له - أع���زة، قد اجتمع���ت هممهم 
وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به االنتصار 
ٍة َوِم���ن ِربَاِط الَْخيِْل  وا لَُهم َما اْس���تََطْعتُْم ِمن ُقوَّ عليه���م، قال تعالى: }َوأَِعدُّ
اءُ َعلَى  ُكْم{ األنفال )60(، وقال تعالى: }أَِش���دَّ تُْرِهبُ���وَن ِبِه َع���ُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ
���اِر ُرَحَم���اءُ بَيْنَُهْم{ الفتح )29(، فالغلظة والش���دة على أعداء الله مما  الُْكفَّ

)1( مدارج السالكني )327/2(.

يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، وال متنع الغلظة 
عليهم والش���دة دعوتهم إلى الدين اإلس���المي بالتي هي أحس���ن، فتجتمع 
الغلظ���ة عليه���م، واللني في دعوته���م، وكال األمرين م���ن مصلحتهم، ونفعه 

عائد إليهم.

}يَُجاِهُدوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه{ بأموالهم وأنفسهم، بأقوالهم وأفعالهم، }َوال 
يََخاُف���وَن لَْوَم���َة الِئٍم{، ب���ل يقدمون رضا ربهم واخلوف م���ن لومه على لوم 
اخمللوق���ني، وه���ذا يدل على ق���وة هممه���م وعزائمهم، ف���إن ضعيف القلب 
ضعي���ف الهمة تنتقض عزميته عن���د لوم الالئمني، وتفت���ر قوته عند عذل 
العاذل���ني. وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحس���ب ما فيه���ا من مراعاة اخللق، 
وتقدمي رضاهم ولومهم على أمر الله، فال يسلم القلب من التعبد لغير الله 

حتى ال يخاف في الله لومة الئم()2(. 

إن ه���ذه الصفات مجتمع���ة في اجملاهدين الذين يقاتل���ون املرتدين في أي 
زمان وأي مكان كانوا، ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه، إلى آخر الزمان.

قال الش���وكاني رحمه الله تعالى: )واملراد بالقوم الذين وعد الله س���بحانه 
باإلتي���ان بهم، هم: أب���و بكر الصديق رضي الله عنه وجيش���ه من الصحابة 
والتابع���ني، الذي���ن قاتل بهم أهل الرّدة، ثم كل م���ن جاء بعدهم من املقاتلني 
للمرتّدين في جميع الزمن، ثم وصف س���بحانه هؤالء القوم بهذه األوصاف 
العظيمة، املشتملة على غاية املدح ونهاية الثناء، من كونهم يحبون الله وهو 
ٍة َعلَى الكافرين يجاهدون ِفى  يحبه���م، ومن كونهم }أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني أَِعزَّ
َس���ِبيِل الله َوالَ يخاف���ون لَْوَمَة الِئٍم{ واألذلة: جمع ذلي���ل ال ذلول، واألعّزة: 
جم���ع عزيز: أي يظهرون العط���ف واحلنّو والتواض���ع للمؤمنني، ويظهرون 
الش���دة والغلظة والترفع على الكافرين، ويجمعون بني اجملاهدة في س���بيل 
الل���ه، وع���دم خوف املالمة في الدين، بل هم متصلب���ون ال يبالون مبا يفعله 
أع���داء احلق وحزب الش���يطان، من اإلزراء بأهل الدين، وقلب محاس���نهم 
مس���اوئ، ومناقبهم مثالب، حس���داً وبغضاً وكراهة للحق وأهله، واإلش���ارة 

بقوله }ذلك{ إلى ما تقّدم من الصفات التي اختصهم الله بها()3(. 

 ولك���ن؛ قد يقع املوح���دون في أخطاء، وق���د يقترفون الذن���وب؛ فأمر الله 
س���بحانه بالعفو عنهم، واالس���تغفار لهم }َفاْعُف َعنُْهْم َواْس���تَْغِفْر لَُهْم{ آل 

)2( تيسير الكرمي الرحمن ص� 214.
)3( فتح القدير)72،73/2(.

ث�ابت على الطريق

ال�صيخ: حممد املر�صدي
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عم���ران )159(، يعفو عنهم ألنهم يخطئون، ويس���تغفر له���م ألنهم يذنبون، 
واحلياة بال أخطاء تعني ال حياة، وال عصمة إاّل للمعصوم.

 فالتعامل مع عباد الله، هو تعامل مع الله سبحانه � مبعنى كيف نعامل الله 
في خلقه � )وليس املعنى قول االحتادية و احللولية(.

 فأمرن���ا بحب املؤمنني وإن أخطؤوا أو قصروا أو أذنبوا، ولهم علينا واجب 
النصح، وال براءة منهم.

وأمرنا الله سبحانه بالبراءة من الكافرين والطواغيت وجندهم وأشياعهم، 
ولو أحسنوا إلينا؛ فال والء لهم، وال حب لهم.

وفي االنقياد لهذا حقيقة التسليم لله ظاهراً وباطناً، حيث أن النفس تأنس 
مبن أحسن إليها، وقد تستوحش ممن أخطأ عليها، ولكن ال سواء }أََفنَْجَعُل 

الُْمْسِلِمنَي َكالُْمْجِرِمنَي * َما لَُكْم َكيَْف تَْحُكُموَن{ القلم )36:35(. 

فاح���ذر أخي املوحد أن تعادي مؤمناً ولياً لله )من عادي لي ولياً فقد آذنته 
باحلرب()1(.

وأحذر أش���د احلذر أن تركن إلى الطغاة والظامل���ني }َوالَ تَْرَكنُواْ ِإلَى الَِّذيَن 
ن ُدوِن اللِّه ِمْن أَْوِلَياء ثُمَّ الَ تُنَصُروَن{ هود  ���ُكُم النَّاُر َوَما لَُكم مِّ َظلَُمواْ َفتََمسَّ

 .)113(

ه���ذا وقد حذر الله س���بحانه وتعالى نبيه من الركون إل���ى الكفار، وتوعده 
بأش���د الوعيد؛ فقال تعال���ى }َولَْواَل أَْن ثَبَّتْنَاَك لََقْد ِكْدَت تَْرَكُن ِإلَيِْهْم َش���يًْئا 
َقِلي���اًل * ِإًذا أَلََذْقنَ���اَك ِضْعَف الَْحيَ���اِة َوِضْعَف الَْمَماِت ثُ���مَّ اَل تَِجُد لََك َعلَيْنَا 

نَِصيًرا{ اإلسراء )75:74(. 

يقول س���يد قطب رحمه الله: )هذه احملاوالت التي عصم الله منها رسوله، 
ه���ي محاوالت أصحاب الس���لطان مع أصح���اب الدعوات دائم���اً، محاولة 
إغرائه���م لينحرفوا ول���و قلياًل عن اس���تقامة الدعوة وصالبته���ا، ويرضوا 

)1( صحيح البخاري ح )6137( عن أبي هريرة رضي الله عنه.

باحلل���ول الوس���ط التي يغرونه���م بها في مقاب���ل مغامن كثي���رة، ومن حملة 
الدع���وات م���ن يفنت به���ذا عن دعوت���ه؛ ألنه ي���رى األمر هين���اً؛ فأصحاب 
الس���لطان ال يطلب���ون إليه أن يترك دعوته كلية، إمن���ا هم يطلبون تعديالت 
طفيف���ة ليلتق���ي الطرفان في منتصف الطريق، وقد يدخل الش���يطان على 
حامل الدعوة من هذه الثغرة؛ فيتصور أن خير الدعوة في كس���ب أصحاب 

السلطان إليها، ولو بالتنازل عن جانب منها!

ولك���ن االنح���راف الطفيف ف���ي أول الطريق ينتهي إلى االنح���راف الكامل 
ف���ي نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التس���ليم في جزء منها ولو 
يس���ير، وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل، ال ميلك أن يقف عند ما سلم به 

أول مرة؛ ألن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء!.

واملس���ألة مس���ألة إميان بالدع���وة كلها، فال���ذي ينزل عن ج���زء منها مهما 
صغ���ر، والذي يس���كت عن طرف منها مهما ضؤل ال ميك���ن أن يكون مؤمناً 
بدعوته حق اإلميان، فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر املؤمن هو حق 
كاآلخر،ولي���س فيها فاضل و مفضول، وليس فيه���ا ضروري ونافلة، وليس 
فيها ما ميكن االس���تغناء عنه، وهي كلٌّ متكامل، يفقد خصائصه كلها حني 

يفقد أحد أجزائه؛ كاملركب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره!. 

وأصحاب الس���لطان يستدرجون أصحاب الدعوات؛ فإذا سلموا في اجلزء 
فقدوا هيبتهم وحصانتهم، وعرف املتسلطون أن استمرار املساومة وارتفاع 

السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها!.

والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة؛ لكسب أصحاب السلطان 
إلى صفها هو هزمية روحية؛ باالعتماد على أصحاب الس���لطان في نصرة 
الدع���وة، والله وحده ه���و الذي يعتمد عليه املؤمن���ون بدعوتهم، ومتى دبت 

الهزمية في أعماق السريرة فلن تنقلب الهزمية نصراً()2( أه�.

والله املستعان، واحلمد لله رب العاملني.
)2( في ظالل القرآن ) 2246،2245(.
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كيف جنا وكيف ميوت؟
قال املتنبي:

أراِنُب َغيَر أّنُهُم ُملُوٌك       ُمَفتََّحٌة ُعيُونُُهُم ِنَياُم

بأْجساٍم يََحّر الَقتُْل فيها    وما أْقرانُها إاّل الّطعاُم

يحر: من احلرارة، أي يسرع ويشتد؛واألقران جمع القرن: وهو الكفؤ في احلرب

واملعنى أنهم ميوتون بكثرة األكل ال من احلرب؛ فهم أقل من ذلك.

فها قد جنا محمد بن نايف من القتل، فهل سنشهد وفاة )سموه( بسبب الطعام في األيام القادمة؟ الله أعلم.

 
< ر�صيد



لألس���ف كذب مكش���وف، وخداع ظاهر، وتزوير س���اذج للحقائق، هو الذي 
يجع���ل الكثير من ش���باب األم���ة الغيارى حي���ارى، ال يعرف���ون أين يضعون 

أقدامهم رغم بيان احلجة وثباتها، وترنح أعذار اخلوالف وسقوطها!!

ال أدري من أين أبدأ مع هذا القاعد )ذي الوجوه العشرة(، رغم حرصي أن 
أبدأ من حيث املهم؛ حتى يحذر املسلم من الوقوع في شباكه؛ أو مساعدته 

في مترير مخططاته... 

وال أدري كي���ف س���تكون نهاية هذا القاعد إذا لم يراجع حس���اباته، ويُعظم 
من يعلم الس���ر وأخفى، خصوصاً أن الله توع���د الذي اكتفى بالقعود فقال 
تعال���ى: }َفتََربَُّصوا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّه ِبَأْمِرِه َواللَُّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم الَْفاِس���ِقنَي{ 

هذا فقط فيمن قعد !!

فكيف مبن زاد على قعوده الكذب!؟ 

وكي���ف مبن زاد عل���ى قعوده قط���ع الطريق عل���ى اجملاهدين؟ س���واًء قطع 
الطريق على السيولة املالية، أو البشرية. 

وكيف مبن زاد على قعوده السعي بكل وسيلة لتشويه صورة جملاهدين!؟ 

 وكيف مبن زاد على قعوده أن قام مبالحقة اجملاهدين للتفاوض معهم على 
ترك السالح؛ مقابل كذا من املال، وغيرها من املتاع الزائل!؟ 

وكيف؟ و كيف؟ وكيف؟ وقائمة األسئلة مستمرة، والبد من اإلجابة، إما في 
الدنيا أو في اآلخرة، نعوذ بالله من اخلذالن.

وإن حديثي عنه ومن نحى نحوه ليس من باب الس���خرية واالستهزاء؛ فهذه 
ليس���ت من أخالق أهل اإلس���الم الذين عاش���وا على س���يرة الرعيل األول، 
الذي���ن نقل���وا لنا ه���ذا الدين كما أن���زل، وفي���ه العديد من صور وأش���كال 
وقصص املنافقني والقاعدين، والتاركني للجهاد في س���بيل الله، الذين كان 
م���ن بني أوصافهم التي ال تنفك عنه���م، ويتوارثونها جياًل بعد جيل ما ذكره 
من يعلم ما تكنه الصدور وهو الرب س���بحانه: }َويَْحِلُفوَن ِباللَِّه ِإنَُّهْم لَِمنُْكْم 
َخاًل  َوَم���ا ُه���ْم ِمنُْكْم َولَِكنَُّهْم َقْوٌم يَْفَرُقوَن * لَْو يَِجُدوَن َملَْجًأ أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدَّ

لََولَّْوا ِإلَيِْه َوُهْم يَْجَمُحوَن{ التوبة )56:57(.    

إن هذا القاعد لألس���ف كم غرر وأفس���د وحرف مس���ار الكثي���ر من خيرة 
ش���باب األمة؟، حتى من لهم س���ابقة ف���ي أراضي اجلهاد!، وكم أس���اء إلى 
اجله���اد واجملاهدي���ن؛ عندم���ا أختزل اجلهاد ف���ي برامج���ه التطبيعية مع 
الواقع اخملزي، أو برامجه املنحرفة، والتي مازالت فوائدها -التي يتباهون 

بها- قاصرة على أشخاص معينني، رغم أن شعارات البرامج أكبر بكبير. 

واألمثلة كثيرة..

عندم��ا يلتقي باملجاهدين )أنت���م أمرائي وأنا معكم، ولكن من زيادة فقهي 
وتصوري للواقع أرى أن بقائي بعيدا عنكم في الظل واملاء البارد أفضل من 

وجودي معكم، وبقائي عندكم!!! (.

ثم إذا عاد أخذ يتكلم عن أمرائه أنهم ليس لهم مشروع، وليس عندهم أدنى 
معرفة بالواقع !!.

وفي كل مرحلة يشغل أس���طوانة حتى تنكشف فيستبدلها بأخرى دون كلل 
أو ملل املهم أن يزال في أعني الناس كادر أو كومندان أو شيخ. 

فمن قبل كان يدندن على وتر اختالف الشباب وأنهم متفرقني فلما سقطت 
قال اليمن ليس���ت أرض جهاد وإمنا هي أرض مدٍد للجبهات األخرى حتى 
سقطت فقال الش���يخ أسامة اليؤيد العمل في اليمن حتى سقطت فلم يبق 
له إال أن يقول أن اجملاهدين في اليمن يعانون من االختراق وإال كيف عشر 
عمليات كانت تستهدف فالن انكشفت رغم أنه ال يعلم بها إال األمير واثنني 

من مجلس الشورى وأنا )وال أدري ماذا يقصد بأنا؟!(

عجيب أمرك ياقاعدة اجله���اد في جزيرة العرب مخترقة من إيران وليبيا 
واحلوثي���ني وأمريكا ونظ���ام صنعاء واحلراك اجلنوبي والزالت ش���وكة في 
حل���وق كل ه���ؤالء ويخافك جميعه���م ولم يُقض عليك بعد وال زال الش���باب 

يتدفقون عليِك. 

هناك سر ؟! وهذا السر هو االسطوانة في األيام املقبلة.

وعندم��ا يلتق��ي باملتعاطفني مع �ملجاهدين، ممن ال تس���تغفلهم األكاذيب، 
وال تغره���م املظاهر واخلطابات الرنانة؛ يق���ول: )اللهم أحفظ اجملاهدين؛ 
فوالله لوالهم لكنا في زنازين األمن السياسي، وإن شاء الله أن اجملاهدين 
عندهم أمور طيبة، سوف ترونها عن قريب!!( إيهاماً للمستمع أن له عالقة 
باجملاهدين، ويختم اللقاء بأنه لديه طريق للعراق وجتهيز السفر جاهز؟! 

وعندما يلتقي مبن ت�صحرهم �ل�صعار�ت وتغرهم �ملظاهر؛ يقول: )اجلهاد 
واجب وفرض عني لكن ال يوجد قيادة في اليمن !!(

وال أظن أن هذا الكالم يختلف عن كالم املش���ركني عندما نزلت النبوة على 
َل َهَذا الُْقْرآُن َعلَى َرُجٍل ِمَن الَْقْريَتَيِْن َعِظيٍم{. محمد: }لَْواَل نُزِّ
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ويقول: )عندنا مالحظات على عملهم، وأرس���لنا لهم املالحظات ولم يردوا 
عليها، وعندهم الش���خص الفالني، وصغار وجهل���ة، وليس عندهم ترتيب 
وتنظيم، ونخشى أن يحرفوا مسيرة اجلهاد، وهناك أشياء كثيرة ال أستطيع 

الكالم عنها اآلن،.......(.

وعندم��ا يلتق��ي بذوي �لغرية و�حلما�ص��ة و�ملروءة؛ يتح���دث إليهم بكالم 
معس���ول؛ حتى يخيل إلى املس���تمع من س���حر كالمه أن هناك أمراً عظيماً 
يكن���ه في صدره، وترتيباً ليس له مثيل، وأن اخلالفة قاب قوس���ني أو أدنى 
منه، وهكذا حتى تذوب غيرتهم وش���هامتهم مع م���رور األيام، ويعودون إلى 
الرك���ض وراء الدنيا أو يتداركون أنفس���هم و يس���تفيقون؛ ولك���ن متى؟ بعد 

فوات القطار -وال حول وال قوة إال بالله-. 

وعندم��ا يلتقي باأهل �خلري من �أ�ص��حاب �الأمو�ل، ممن لهم دراية بالواقع، 
ومعرف���ة مبن هو أولى باملال اجلياع أم اجلهاد؟؛ تراه يتحدث بفصاحة عن 
س���يرته اجلهادية، وقصص الشيخ أس���امة، وكنت في العملية الفالنية في 
أفغانس���تان، أو العملية الفالنية في العراق، أو األخرى في البوس���نة، و...
ال���خ، ومن بني هذا الكالم يدرج أن لدي���ه خيط لألخوة اجملاهدين األحرار 

في جزيرة العرب، وطريق مباشر، وعندي طريق لفالن وفالن. 

 ويتضور اجملاهدون جوعاً وال زال اخليط والطريق املباشر موجود -نسأل 
الله العافية من أكل السحت-.

وعندما يلتقي باأهل �خلري �لذين لي�س لهم �أدنى معرفة بالو�قع، ومعرفة 
من هو الثقة، ومن هو اللص: )هذا مش���روعي( ويقدم له كش���فاً طوياًل عن 

عدد أسر اجملاهدين والشهداء. 

وال ندري من هم أسر اجملاهدين والشهداء واألسرى يقصدون؟ يقولون:أهم 
شيء احملاربون القدامى، اليشتغلون حتى ال يلتهوا بالدنيا !!

وعندم��ا يلتقي برئي���س �جلمهوري��ة، �أو وزير �لد�خلي��ة، أو مدير األمن 
السياس���ي، أو مدير األمن القومي: )فالن يصعب إقناعه أن يترك السالح 
وأن يعود حتت ظلكم!! لكن فالن ممكن نأتي له من قبل فكاك األسرى، أو 

من قبل األمان على نفسه، أو من قبل أهله وأطفاله!!!!(

 وف���ي ختام اجملل���س الذي فيه ما فيه م���ن تبادل اآلراء واألف���كار، وحتليل 
األحداث، )نريد مبلغ مالي حق املشوار، و سيارة توصلنا للمطلوبني، يا عم 

غالب أو الشيبة!!!!(.

 وعندم��ا يخ��رج من ه��ذ� �الجتماع �لذي كان م��ع روؤو�س �ل��ردة، ويلتقي  
بالناس وأهالي األس���رى )تكلمت معهم بخصوص األس���رى، وأنه ال بد من 
إخراجهم ف���وراً، وضربت الطاولة، وصحت؛ فخاف���وا وارتعدوا، ووعدوني 
بتصحي���ح األوضاع، واملطلوبني الله يهديهم هم الس���بب، ولو أنهم س���لموا 

أنفسهم خلرج جميع األسرى!!!!( وكأن الدين فكاك األسرى فقط!!. 

وعندما يلتقي باأهايل �ملجاهدين؛ إذا تواصل معكم »الصامد« أطلبوا منه 
أن يرجع ويترك الس���الح؛ وبوجهي إنه ما يدخل األمن، وقد »أدى« الرئيس 

وجهه!!!!. 

وعندما يلتقي باملجاهد �ل�صامد )سلم نفسك واترك األعمال العبثية، وإن 

ش���اء الله األمن س���يزوجك !!! وإذا أنت تريد اجلهاد عندنا طريق للعراق، 
وأفغانستان، والتجاهيز جاهزة، أهم شيء تخرج من البلد!!!!(

 وم���ازال جبر البنا في س���جن األمن السياس���ي؛ بع���د أن رفض حتذيرات 
إخوانه اجملاهدين بعدم تصديق مرتزقة اجلهاد والتفاوض، والقيام بتسليم 

نفسه، مقابل األمان، وعدم دخول األمن السياسي.

أيها القاعد هذه عش���رة أوجه، ولألسف لم ينتِه املقال إال وقد وردني وجه 
حادي عش���ر، وهذا الوجه فيه من الغرابة، وس���فور االنحراف ما فيه، وهو 

أنك تقول:

ملاذا بدأ اجملاهدون العمل قبل أن يوفروا أطباء ومستشفيات؟

 ال ندري من أين جاء بهذا الشرط!!!؟

وال ن���دري ما هي نوعية املستش���فيات املتنقلة التي كانت مع رس���ولنا عليه 
الصالة والسالم في غزواته وحروبه؟

وال ندري كيف س���ينفر الطبي���ب وهناك مرجفون أمثالكم؟ وكيف س���تفتح 
املستشفيات للمجاهدين وهناك مخذلون أمثالكم؟

وفي اخلتام: 

  هل س���تكون صيح���ة نذير لهم قبل لق���اء الله، وبداية تصحي���ح ومراجعٍة 
للحسابات، أم.....     

َل َعلَيِْهْم ُسوَرةٌ تُنَبِّئُُهْم ِبَما ِفي ُقلُوِبِهْم ُقِل اْستَْهِزئُوا  }يَْحَذُر الُْمنَاِفُقوَن أَْن تُنَزَّ
ِإنَّ اللََّه ُمْخِرٌج َما تَْحَذُروَن{.
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التحبب اإىل النا�ض 

كان أب���و هري���رة- رض���ي الله عنه- يطلب من رس���ول الله صل���ى الله عليه 
وس���لم أن يدع���و له باحل���ب والتحب���ب: )ادع الله أن يحببني أن���ا وأمي إلى 
عباده املؤمنني، ويحببهم إلينا، فاس���تجاب له رس���ول الل���ه صلى الله عليه 
وسلم، ودعا: »اللهم حبب ُعبيدك هذا - يعني أبا هريرة وأمه- إلى عبادك 

املؤمنني، وحبب إليهم املؤمنني«(.)1(

ولم يكن من العيب أن يأتي رجل ليقول لرس���ول الله صلى الله عليه وس���لم: 
دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، بل كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدله على أسباب حتصيل هذه احملبة، كما روي:)ازهد 

في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس(.)2( 

وكذل���ك م���ن املفاتي���ح الس���هلة للقل���وب: اللقي���ا بالترحيب، واالس���تقبال 
بالبشاش���ة، واس���تدامة التبسم، فقد جاء في وصف رس���ول الله صلى الله 
عليه وسلم قول الصحابي: )ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى 

الله عليه وسلم(.)3(

فاحل���رص عل���ى التحبب إل���ى الناس إمنا يقص���د منه املس���لم ضمان فتح 
القلوب لقبول الدعوة، وبالوس���ائل واألس���اليب املؤثرة في الطباع البشرية 
عادة، وقد أخبرنا رس���ولنا عليه الصالة والس���الم مبا يزيد احملبة واأللفة، 
فق���ال: )إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم���ه إياه()4(. وزاد في رواية: )فإنه أبقى 

في األلفة، وأثبت في املودة()5(.

التكافل

ملا أرادت السيدة خديجة -رضي الله عنها- أن تخفف عن رسول الله صلى 
الله عليه وس���لم تخوفه م���ن نزول الوحي؛ اتخذت من صف���ة التكافل التي 
اشتهر بها عليه الصالة والسالم دلياًل عقلياً على أن الله ال يخزيه؛ فقالت: 

)1( صحيح مسلم ح )2491(.
)2( رواه ابن ماجة في سننه ح ) 4102( عن سهل بن سعد وحسنه احلافُظ ابن حجر في البلوغ ح 
)1473(، وحسنه األلباني بشواهده في السلسلة الصحيحة ح )944(  قال الشيخ سليمان العلوان 

-فك الله أسره-:) وهذا احلديث ال يصح بوجه من الوجوه وإن كان معناه صحيحا(.
)3( رواه الترمذي في سننه ح )3641( عن عبد الله بن احلارث بن جزء رضي الله عنه، وصححه 

األلباني في مختصر الشمائل ح)194(.
)4( رواه الترمذي في سننه ح )2392( عن املقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وصححه األلباني 

في السلسلة الصحيحة ح )417( وفي الباب عن أنس وأبي ذر رضي الله عنهم.
)5( كتاب اإلخوان إلبن أبي الدنيا ح )69( عن مجاهد مرساًل، وحسنه األلباني في صحيح اجلامع 

ح )280(. 

، وتكس���ب  )كال والل���ه ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكلَّ
املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق()6(.

واملهاج���ر م���ن أحوج الن���اس إل���ى أنص���ار يتكافلون مع���ه؛ لغربت���ه وفقره 
وانقطاعه...وق���د ض���رب أنصار رس���ول الله صل���ى الله عليه وس���لم أكبر 
األمثلة في التكافل مع إخوانهم املهاجرين، وكان منها أن أشاروا على رسول 
الله صلى الله عليه وس���لم بأن يقس���م النخل بينهم وبني املهاجرين، فقال: 
)ال( فقال األنصار: ) تَكُفونَا املَُؤونَة، ونُشِرُكُكم ِفي الثَمرِة ()7(، وبذلك عمل 
بعض املهاجرين في بس���اتني األنصار، وقاس���موهم الثمار، وُحلت مش���كلة 
الفق���ر، وكان من ص���ور تكافلهم أن املهاجر كان يرث أخ���اه األنصاري دون 
ذوي���ه، وكانت مرحل���ة صفت فيه���ا النف���وس، وَخلَُصت لله، ثم نُس���خ ذلك 

احلكم.

وهذا التكافل ال يبرز بأسمى صوره إال كلما تعمقت معاني األخوة واإليثار، 
واندثرت آفات األنانية واالستئثار.

ال�صراحة

ف���ي قص���ة بيعة العقب���ة أراد أب���و الهيثم ب���ن التَّيِّهان-رضي الل���ه عنه- أن 
يستوثق ويتثبت من مستقبل هذه البيعة؛ فقال- بصراحة-: )يا رسول الله 
إن بينن���ا وبني الرجال حباالً-يعني العهود- وإنا قاطعوها، فهل عس���يت إن 
فعلن���ا ذلك، ث���م أظهرك الله، أن ترج���ع إلى قومك، وتدعن���ا؟(، ولم ينفعل 
رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم، ولم يغضب؛ بل تبس���م رسول الله صلى 
الله عليه وس���لم ثم قال: )بل الدم الدم،والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، 

أحارب من حاربتم، وأسالم من ساملتم()8(.

جاء في فتح الباري )528/10( في ش���رح )باب امل���داراة مع الناس(: )قال 
اب���ن بطال: امل���داراة من أخالق املؤمنني، وهي خف���ض اجلناح للناس، ولني 

الكلمة، وترك اإلغالظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب األلفة.

واملداهنة محرمة، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق، وإظهار الرضى 
مب���ا هو فيه، من غير إنكار عليه، واملداراة هي الرفق باجلاهل في التعليم، 
وبالفاسق في النهي عن فعله، واإلنكار عليه بلطف القول والفعل، وال سيما 

إذا احتيج إلى تألفه( أه�.
)6( صحيح البخاري ح )3( عن عائشة رضي الله عنه. 

)7( صحيح البخاري ح )2200( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
)8( مسند أحمد بن حنبل ح )15836( عن كعب بن مالك رضي الله عنه.

اأخالق املجاهد

من أخالقنا في الدعوة )1(
اأب� اخلري  عبد اهلل ع�صريي- رحمه اهلل
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من ي�صرب ينت�صر !! 
ه���ذه املعادل���ة البس���يطة اتف���ق عل���ى صدقه���ا الع���رب والعج���م مبختل���ف 
ورس���خه. وحديث���اً،  قدمي���اً  الواق���ع  أثبت���ه  م���ا  وه���ذا  ونحله���م،  ملله���م 

 

ومل���ا كان���ت النص���رة واإلي���واء والهج���رة، وم���ا س���يثمر عنهما م���ن فتوحاٍت 
ونص���ر؛ بحاجة ماس���ٍة إل���ى الصب���ر، وخصوص���اً إذا علمن���ا أن الصبر بابه 
واس���ع، وليس على حتم���ل املصاعب واملتاع���ب من قتٍل وجراحاٍت وتش���ريٍد 
وج���وع فقط، وإمن���ا هذا ج���زء، وهناك ما هو أصعب وأش���د عل���ى النفس، 
وه���و الصبر عل���ى النعيم وعدم االغت���رار به، والتنازل عن املب���ادئ من أجله  
- مث���ل ما يحدث م���ن بعض املغفلني- فق���د يصبر على املطاردة والتش���ريد 
واجل���وع، وال يصب���ر عندم���ا تق���وم احلكومة بع���رض املال علي���ه، وما أجمل 
 مقول���ة القائ���ل »ابتلين���ا بالضراء فصبرن���ا، وابتلينا بالس���راء فل���م نصبر«.
و هنا يستبني للسائر على الدرب من األنصار واملهاجرين أنه عدو للشياطني 
م���ن اإلنس واجلن، الذين لن يتركوا س���بياًل أو طريقاً في غوايته إال س���لكوه، 
حت���ى لو كلفهم ذلك الكثير، س���واًء بتعذيبكم والس���عي ف���ي قتلكم، أو عرض 
املغريات الدنيوية عليكم، من مال ومس���اكن وغيرها، ولذا كان لزاماً علينا أن 
نتحدث في هذا اجلانب -و لو على سبيل االختصار الذي ال يخل باملقصود- 

وهو أن من يصبر ينتصر. 

وأبتدئ مبقالة عمر بن اخلطاب، والتي فيها: )خير عيش أدركناه بالصبر(.

و م���ا ق���ال  ه���ذا الف���اروق عم���ر رض���ي الل���ه عن���ه إال مل���ا تذكر- بع���د العز 
والنعي���م ال���ذي رآه- م���ا عاش���ته الدع���وة النبوية ف���ي بدايتها من مش���اق، و 
 م���ا رأى م���ن حال الصحاب���ة رضوان الل���ه عليهم وه���م يعذبون ويس���حبون. 
 فمنه���م من كانت توض���ع الصخرة على صدره، وقد ألق���ي في حر الرمضاء 
ليترك دينه، فال يس���مع منه املشركون إال »أحٌد أحد«، وال يروا منه إال مزيداً 

من الثبات والصمود.

و ال ننسى ما حدث للفتى  املترف، مصعب بن عمير -رضي الله عنه- الذي 
كان إذا مرَّ بطريق عرف الناس أنه مر به؛ بس���بب الرائحة الطيبة التي كانت 
تف���وح من���ه، ثم وج���ده علي بن أبي طالب بعد إس���المه في ب���ردة له مرقوعة 
بف���روة، فلما رآه رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم، ذكر م���ا كان فيه مصعب 
- قبل إس���المه - من النعيم، ورأى حاله التي هو عليها؛ فذرفت عيناه عليه، 
ثم قال: أنتم اليوم خيٌر  - أي وقت الش���دة - أم إذا ُغدي على أحدكم بجفنة 
م���ن خبز وحلم؟ فقلنا: نح���ن يومئذ خير  - أي وقت الرخ���اء - نُكفى املؤنة، 

ونتفرغ للعبادة.

فقال: بل أنتم اليوم خيٌر منكم يومئذ- أي وقت الشدة -.)1(

وأترك س���عد بن مالك يصف ح���ال مصعب بن عمير فيق���ول: إنه كان أترف 
غ���الم مبكة بني أبوي���ه فيما بيننا؛ فلما أصابه ما أصابن���ا، لم يقو على ذلك، 
فلق���د رأيت���ه وإن جل���ده ليتطاير عنه تطاي���ر جلد احلية، ولق���د رأيته ينقطع 
 ب���ه؛ فما يس���تطيع أن ميش���ي؛ فنعرض له القس���ي ثم نحمله عل���ى عواتقنا.
ثم يس���تطرد س���عد في احلديث عن صعوبة الوضع فيقول: ولقد رأيتني مرة 
قمت أبول من الليل، فس���معت حتت بولي ش���يئا يجافيه؛ فلمست بيدي فإذا 
قطعة من جلد بعير؛ فأخذتها، فغسلتها حتى أنعمتها، ثم أحرقتها بالنار، ثم 

رضضتها فشققت منها ثالث شقات، فاقتويت بها ثالثاً.

 ورغ���م هذه املش���اكل والعقبات لم يتذبذب مصعب رض���ي الله عنه وال غيره 
م���ن أصحاب رس���ول الله صل���ى الله عليه وس���لم )كما يح���دث من أصحاب 
التراجع���ات والتن���ازل ع���ن املبادئ -نس���أل الل���ه العافية لنا وله���م-(، ألنهم 
يعلمون أن أجرهم، وجزاءهم عند ربهم، ويعلمون خطورة التراجع عن الدين، 
واالستس���الم ألعداء الله عز وجل، سواًء في الدنيا أو اآلخرة، وهذا ما غاب 
ع���ن املتراجعني واملتذبذبني في هذا العصر، ورأينا طرد الطواغيت و لفظهم 
)1( رواه الترمذي في سننه ح)2476( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله شاهد جيد رواه البزار 

في مسنده ح)1941( عن ابن مسعود رضي الله عنه.

إليك أيها األنصاري )2(
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اأب� ها�صم احلديدي

اأحفاد االأن�صار



لهم.. وال عجب!!

إن ص���ور املتاعب واملصاعب التي عاش���ها الرس���ول صلى الله عليه وس���لم 
وأصحابه رضوان الله عليهم كثيرة، ومؤملة؛ تقصم ظهر من ال صبر له، وما 
كانت هذه املصاعب؛ إال ليعلم كل حامل لهذه الدعوة أن هذا الدين عظيم، 
وأن عاقبة حامله اجلنة، ومرافقة النبيني والصديقني والشهداء، فمن عدل 
الله تعالى في خلقه أن قدر االبتالء؛ حتى ال يجد من في قلبه نفاق س���تارا 
يتغطى به إال وكشفه الله، و كذلك البد من حصول التمايز بني الصفوف، وال 
يحصل ذلك إال باالبتالءات  - وكم من مدٍع كش���فت حقيقته احملن -نسأل 
الله الثبات-، قال تعالى:}َما َكاَن اللَُّه ِلَيَذَر الُْمْؤِمِننَي َعلَى َما أَنْتُْم َعلَيِْه َحتَّى 
يِّب{ آل عمران )179(، و لذلك ملا زين الرعيل األول  يَِمي���َز الَْخِبيَث ِمَن الطَّ
دعوته���م بالصبر؛ كان النصر حليفهم على أعتى القوى في زمنهم؛ وفتحت 
لهم الدنيا مبا فيها وخلد ذكرهم في العاملني، ولم يكن صبر الصحابة على 
املتاعب واملش���اق فحس���ب، وإمنا ازداد صبرهم ملا عرض���ت عليهم الدنيا 
مب���ا فيها من كنوز، حت���ى أن منهم من كان يبكي عندما تعرض عليه الدنيا؛ 
فيخشى أنها حس���ناته عجلت له، ولم يكن حالهم كحالنا -والله املستعان- 
من االغترار بها، وليس هذا فحس���ب، وإمن���ا يعقبها تلون املبادئ وتغيرها؛ 
م���ن أجل أن ال ينقص ش���يء من ه���ذه الدنيا، وما أحس���ن قصة الصحابي 
اجللي���ل عب���د الرحمن بن عوف عندما أتي له بطعام  - ولك أن تتخيل هذا 
الطعام - وكان صائًما، فقال: )قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفن 
في بردة، إن غطي بها رأس���ه بدت رجاله، وإن غطي بها رجاله بدا رأس���ه، 

وقت���ل حمزة وه���و خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إال بردة، ثم بس���ط لنا 
م���ن الدنيا ما بس���ط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خش���ينا أن 
 تكون حس���ناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام( رواه البخاري.
وهن���ا أنبه على مس���ألة مهمة؛ وهي أن ال يتمنى أحٌد الب���الء، وليكن حالنا 
السمع والطاعة ملا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قال: )اَل 
تَتََمنَّْوا ِلَقاء الَْعدو، واس���ألوا الله الَْعاِفَية، َوِإذا لقيتموهم َفاْصِبُروا، َواْعلَُموا 

أَن الْجنَّة تَحت ظالل السيوف( متفق عليه.

أخي املس���لم: بعد ه���ذه املواقف العظيمة، التي يظه���ر فيها عظمة حاملي 
الرس���الة، وأن أخالقه���م تختل���ف عن أخالق الن���اس، وأهدافه���م تختلف 
ع���ن أه���داف الن���اس، حت���ى صبره���م ال ب���د أن يتمي���زوا به ع���ن الناس، 
 وأن ه���ذه األم���ور ال تغيره���ا األح���وال، وال تبدله���ا املغريات مهم���ا كانت.
أخ���ي املس���لم: ال بد أن تتعلم ه���ذه املبادئ، فالعلم يأت���ي بالتعلم، وال بد أن 

تتحلى بها، ال لتتباهى بها، وإمنا لتحيى أنت، وحتيي األمة بها.

أخي املسلم: ال تستعجل النصر، وليكن حالك التفاؤل، واعلم أن مع العسر 
يسراً، وأن النصر مع الصبر.

أخي املس���لم: إي���اك والضعف والتخلي ع���ن هذا الدين، فإنك س���تذل في 
الدنيا قبل اآلخرة، ويس���قط قدرك بني الناس، ويس���تبدل الله عز وجل من 

هو خيٌر منك. 

15 صدى املالحم - العدد الثالث عشر

بالدماء 
تسود األمم

إن كل أم���ة جت���ن عند ب���ذل الدماء، وتس���تأثر 
بدمائها أن تسقي بها أرضها، وتروي بها زرعها، 
وأش���جارها، م���ن أزك���ى م���ا متل���ك م���ن الدماء 

وأغالها؛ فلن تعيش كرمية.

إنه���ا بجبنها ع���ن بذل الدم���اء؛ هان���ت ووهنت 
وضعفت واس���تكانت، حتى اس���تُعبدت لغيرها، 

عت وأُكلت. وذبحت ثم ُقطِّ

إن بذل الدماء يُعز األمم ويرفعها، وببذل الدماء 
تسود األمم وتعلوا وحتكم وتتحكم بغيرها.

إن أم���ة اإلس���الم لم تقم ف���ي بداي���ة انطالقتها 
األولى وعلى يد رجالها األوائل إال بس���بب بذلها 

للدماء - وليس���ت كأي دماء- دماء زكية طاهرة 
غالي���ة، ف���كان بذل الدم���اء مع صف���اء منهجها، 
ونق���اء رايتها، وبياضه���ا الناصع، جعلها تس���ود 
وتعل���و عل���ى كل األمم، وحكم���ت وحتكم���ت في 

البالد والعباد.

فمت���ى ما كث���رت التضحي���ات، وبذل���ت الدماء، 
وارتوت األرض منها، وكانت هذه الدماء صافية 
نقي���ة، وألغت كل مقصد ف���ي وجدانها إال لربها 
ودينه���ا، إذا حتق���ق هذا؛ فال ب���د أن يعود لألمة 
مجده���ا، وحكمه���ا، لتحق���ق حك���م ربه���ا عل���ى 

أرضه.

ولن يرتفع كل ذلٍّ ووه���ٍن وخوٍر وتراجع ونكوٍص 
لألم���ة؛ إال بب���ذل الدماء، والتضحي���ة بأغلى ما 
متل���ك من الدم���اء وأزكاه���ا، ولن يب���ذل الدماء 
إال أش���راف ه���ذه األم���ة وكرمائها؛ ل���م ال، وهم 

يبذلونها لتس���ود أمتهم وحتي���ى وتعيش في ظل 
عز دينها ومنهجها.

إذاً بغي���ر بذل الدم���اء حتماً س���تعيش األمة في 
تبعية وانحدار، وذل وهوان، بل س���تموت ومتوت 

قضيتها.

وبب���ذل الدماء؛ س���يعيش الناس كرماء ش���رفاء، 
ويُرجعوا ما ضاع من عزٍّ قد بناه اآلباء األوفياء.

بب���ذل الدماء حتلو احلياة وتطي���ب، وبدون ذلك 
تكون احلياة مريرة كئيبة.

بالدم���اء نعي���ش أع���زاء، بالدماء نعي���ش أحياء، 
بالدماء نعيش أحراراً أوفياء.

بال دماء لن نعيش أحراراً والذي خلق السماء.

< القائد:حممد الرا�صد - رحمه اهلل



 الصراع بني احلق والباطل، واإلميان والكفر، والتوحيد والشرك، واإلسالم 
والعلمانية، واملس���لمني والكفار، واجملاهدين واملرتدين، وحراس الش���ريعة 
وحراس العلمانية، ودعاة التوحيد ودعاة الدميقراطية، سنة كونية وصراع 
دائم مس���تمر بني أولياء الرحمن وأولياء الش���يطان، حتى يرث الله األرض 
وم���ن عليها، قال تعال���ى: }َولَْواَل َدْفُع اللَّ���ِه النَّاَس بَْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََفَس���َدِت 
اأْلَْرُض َولَِك���نَّ اللَّ���َه ُذو َفْض���ٍل َعلَ���ى الَْعالَِمنَي{ البق���رة )251(، والغلبة في 
ا َعلَيْنَا نَْصُر الُْمْؤِمِننَي{    نهاية الصراع ألهل احلق؛ لقوله تعالى: }َوَكاَن َحّقً

الروم )47(. 

 وما من نبي أُرس���ل إلى قومِه إال وواجه صداّ وصراعا وإعراضا مبختلف 
طرقه وتنوع أساليبه من قومه املعارضني لدعوته، التي أرسله الله بها، وقد 
ذك���ر الله في القرآن قصصاً كثيرة تب���ني مدى الصراع بني األنبياء وقومهم 
الكافري���ن، قال تعالى: }َكَذِلَك َما أَتَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن َرُس���وٍل ِإالَّ َقالُوا 
َس���اِحٌر أَْو َمْجنُوٌن{ الذاريات )52(، وقال تعالى: }يَا َحْسَرًة َعلَى الِْعَباِد َما 
يَْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُوَن{ يس )30(، وقال تعالى: }َوَكَذِلَك 
َما أَْرَسلْنَا ِمْن َقبِْلَك ِفي َقْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمتَْرُفوَها ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى 
ا َوَجْدتُْم َعلَيِْه  ���ٍة َوِإنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْقتَُدوَن * َقاَل أََولَ���ْو ِجئْتُُكْم ِبَأْهَدى ِممَّ أُمَّ

آبَاَءُكْم َقالُوا ِإنَّا ِبَما أُْرِسلْتُْم ِبِه َكاِفُروَن{الزخرف )25:24(

 وقال تعالى في ش���أن قوم نوح وعاد: }لََقْد أَْرَس���لْنَا نُوًحا ِإلَى َقْوِمِه َفَقاَل يَا 
َق���ْوِم اْعبُ���ُدوا اللََّه َما لَُكْم ِمْن ِإلٍَه َغيُْرهُ ِإنِّي أََخاُف َعلَيُْكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم * 
َقاَل الَْم���أَلُ ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا لَنََراَك ِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي{ األعراف )60:59(، وقال 
تعال���ى }َوِإلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َقاَل يَا َقْوِم اْعبُُدوا اللََّه َما لَُكْم ِمْن ِإلٍَه َغيُْرهُ 
أََف���اَل تَتَُّق���وَن * َقاَل الَْمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا لَنََراَك ِفي َس���َفاَهٍة َوِإنَّا 
لَنَُظنُّ���َك ِم���َن الَْكاِذِبنَي * َقاَل يَا َقْوِم لَيَْس ِبي َس���َفاَهٌة َولَِكنِّي َرُس���وٌل ِمْن َربِّ 

الَْعالَِمنَي { األعراف )65: 67(.

وغيره���ا م���ن اآلي���ات التي تبني الص���راع وأس���اليبه بني أه���ل احلق وأهل 
الباطل.

 وقد واجه نبينا محمد -صلى الله عليه وس���لم- صراعاً كبيراً أثناء ما كان 
يدعو كفار قريش إلى اإلس���الم، واس���تطاع النبي صلى الله عليه وس���لم أن 

يدير هذا الصراع بطرق متنوعة، من تعليم الصحابة، ونشر الدعوة، وإقامة 
اجلهاد الذي يحمي أركان الدين، حتى انتشر التوحيد وحكم اإلسالم أغلب 
أراضي اجلزيرة العربية في زمانه صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر اإلسالم 
بعد ذلك في املعمورة واندحر الكفر وصارت الغلبة للمسلمني، وحتى تكون 
لنا مش���اركة حقيقية وخطوات عملي���ة تفيدنا في صراعنا مع العدو وتكون 
نص���رة للجهاد في جزيرة العرب فإنني هنا ألفت انتباهك أخي القارئ إلى 

اآلتي:

1- فهم  حقيقة ال�صراع  واأبعاده: 

فالص���راع قائم م���ن أجل تعبيد الن���اس لله وحده، فال حك���م إال حكم الله، 
ٍة َرُس���واًل  وال اتب���اع إال اتب���اع منهج الله، ق���ال تعالى: }َولََقْد بََعثْنَا ِفي ُكلِّ أُمَّ
اُغ���وَت{ النحل )36(، وق���ال تعالى: }َفَمْن  أَِن اْعبُ���ُدوا اللَّ���َه َواْجتَِنبُ���وا الطَّ
اُغوِت َويُْؤِمْن ِباللَِّه َفَقِد اْستَْمَس���َك ِبالُْعْرَوِة الُْوثَْقى اَل انِْفَصاَم لََها  يَْكُفْر ِبالطَّ
َواللَُّه َس���ِميٌع َعِليٌم{ البق���رة )256(، فاجملاهدون عبارة عن طائفة من نزاع 
القبائ���ل موجدون في جمي���ع أماكن الصراع، فحيث م���ا ُوجد الصراع بني 
التوحيد والش���رك ُوجد اجملاهدون، فهذه الثل���ة اجملاهدة اجتمعت لنصرة 
املس���لمني ومحاربة الش���رك ونش���ر التوحيد، ومن هنا يس���تطيع كل مسلم 
أن يدع���و الن���اس إلى ما كان يدع���و إليه النبي صلى الله عليه وس���لم، فقد 
كان النبي صلى عليه وس���لم يتحني الفرص في املناسبات واللقاءات؛ ليعلم 
الن���اس مفاهيم ال إل���ه إال الله، جاء ف���ي الصحيني من حدي���ث ابن عباس                 
»أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وس���لم فقال: »من الوفد؟ أو 
م���ن القوم؟« قالوا: ربيعة. فقال: »مرحباً بالق���وم، أو بالوفد غير خزايا وال 
ندامى«. قالوا: إنا نأتيك من ش���قة بعيدة، وبيننا وبينك هذا احلي من كفار 
مضر، وال نس���تطيع أن نأتيك إال في ش���هر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من 
وراءن���ا ندخل ب���ه اجلنة، فأمرهم بأربع ونهاهم ع���ن أربع: أمرهم باإلميان 
بالله عز وجل وح���ده، قال: »هل تدرون ما اإلميان بالله وحده؟« قالوا: الله 
ورس���وله أعلم. قال: »شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله، وإقام 
الص���الة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا اخُلُمس من املغنم« ونهاهم 
عن الدباء واحلنتم  واملزفت، قال شعبة: رمبا قال النقير، ورمبا قال املقير، 

قال: »احفظوه وأخبروه من وراءكم«.

خطوات عملية لنصرة الجهاد في جزيرة العرب
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ر�صائل ت�جيهية

ال�صيخ: اأب� الزبري العباب



 فاملذاه���ب واملناه���ج واألفكار والف���رق والقوميات والطوائ���ف والديانات 
املنحرف���ة واألنظمة املوجودة في اجلزيرة العربية تخالف اإلس���الم فالبد 

أن نرفضها ونحاربها.  

2- القي��ام بالدع���ة اإىل مفه���م ال اإل��ه اإال اهلل وتب�صيط معناها 
للنا�ض: 

 فمعن���ى اإلمي���ان بالله وحده كما في حديث ابن عب���اس املتقدم: أن نغرس 
في قلوب املس���لمني أنه البد من إزالة كل قوة تقف أمام منهج ال إله إال الله 
محمد رس���ول الله، حتى يكون الدين كله لله، وعلى هذا يتطلب منا ش���رعاً 
دعوة املس���لمني إلى ممارس���ة الدع���وة التي توضح للناس معن���ى التوحيد، 
وهذا حتماً س���يؤدي إلى سقوط مناهج وخرافات األنظمة املقرة باألنظمة 
الدولي���ة الكافرة، كاألنظمة احلاكمة في اجلزيرة العربية؛ ألنها تختلف مع 
منهج الله منهج القرآن والس���نة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: »بلغوا 
عني ولو آية« رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، والتوحيد أوجب 
ما يدعو اإلنس���ان إليه، فلو انتش���ر في كل ثالثمائة كيلو من أرض اجلزيرة 
خمس���ني داعية أو طالب علم أو من يجيد الدعوة الفردية، ثم قاموا بدعوة 
الن���اس إلى مفاهي���م التوحيد، وأن األنظم���ة تختلف مع منه���ج القرآن مع 
ذك���ر أوجه اخملالفة، فإنه بإذن الله س���يكون أنص���ار اجملاهدين في تزايد، 
وس���نجد أن عدد من يفهم ويطبق اإلس���الم كما كان يطبقه النبي صلى الله 
عليه وس���لم على تقدير وج���ود العدد املذكور من الدعاة، س���يتضاعف في 
كل ش���هر ضعف العدد ال���ذي قبله، وعلى هذا االفت���راض فإن معدل عدد 
الذين س���يفهمون الصراع خالل سنة سيكون مبعدل لو حصل هذا اجملهود 
الدع���وي مائتني وأربع وأربعني ألف وثمان مائة )244800( مس���لم في كل 
ثالثمائ���ة كيلو متر مربع من أرض اجلزيرة، على تقدير اس���تجابة فرد لكل 
داعية في الش���هر الواحد وقيام املدعو بالدعوة، وكم سيكون العدد إذا كان 
عدد املس���تجيبني خمس���ة أفراد لكل داعية؟ وكم س���يكون الع���دد مثاًل في 
خمس س���نوات؟ وكيف ل���و وجد الدعاة في أكثر من ُقط���ر أو مكان؟ فكلما 
اجتهدن���ا في الدعوة ارتف���ع عدد أنصار اجله���اد، وازدادت النتائج، وقرب 

الزحف على أوكار األنظمة،فنسأل من الله أن يوفقنا لذلك.

 أخ���ي احملب للمجاهدين: فلتكن لك مش���اركة في حتقي���ق هذه املعادالت 
واألرق���ام على األرض في أي مكان ُوجدتَّ فيه، س���واء ف���ي أماكن العبادة، 
أو التعليم، أو العمل أو جتمعات الناس، واليوم يس���تطيع الدعاة اس���تخدام 
االنترنت كوس���يلة دعوية لتحقيق هذا البرنامج، وبهذا س���تكون أحد الذين 
يش���اركون في مجاه���دة هذه األنظمة، وهناك وس���ائل دعوي���ة متنوعة إذا 
فقهناه���ا وأتقناها عملياً فس���نقلل من غزو العدو الفك���ري ونعري هجمته 
اإلعالمي���ة، وه���ذه الوس���ائل يس���تطيع كل مس���لم أن يق���وم به���ا على قدر 

استطاعته، وهي كاآلتي: 

< نش���ر كتب التوحيد التي تبني مسائل اإلميان والكفر، واحلاكمية، والوالء 
والبراء، ونواقض اإلسالم. 

< نش���ر كتب مش���ايخ اجله���اد، ومنها: الكت���ب املوجودة في منب���ر التوحيد 
واجلهاد.

< نش���ر اإلص���دارات اجلهادي���ة: كإص���دارات املالح���م الصوتي���ة واملرئية 
واملقروءة وإصدارات السحاب والفرقان واألندلس والكتائب وغيرها. 

< توزيع السيديهات واملطبوعات ومقاطع اجلواالت )بلوتوث(، التي توضح 
الرس���الة اإلس���المية الواضحة؛ ليتم دعوة وجتنيد املس���لمني لدفع العدو، 
وهنا يس���تطيع كل مسلم أن يخصص مبلغاً شهرياً من راتبه ليخصصه في 
نش���ر اإلص���دارات اجلهادية، وعلى هذا لو حس���ب أحدنا ك���م العدد الذي 
سيتم توزيعه، سيصل إلى أرقام لو طبقت واقعاً الستطعنا بفضل الله إعداد 

الشعوب املسلمة التي تتبنى اجلهاد في جميع أراضي اجلزيرة وغيرها.  

 وبتوفيق الله يستطيع كل مسلم أن يبتكر آلية وطرقا جتعله يوزع أكبر قدر 
ممكن من اإلصدارات اجلهادية، مما يس���هل املش���اركة الواس���عة امللموسة 
لإلع���الم اإلس���المي في أوس���اط اجملتمع املس���لم على اخت���الف طبقاته، 
ليكون له األثر في رفع الذل وحترير البالد من احملتلني وعمالئهم، ودحض 
مفتريات اإلعالم الغربي وثقافته اخملالفة لإلس���الم والناشرة لثقافة الذل 

واخلنوع.

3-  ت�جيه النا�ض اإىل دفع الزكاة للمجاهدين: 

 إنني هنا لس���ت بصدد ش���رح الزكاة وفضلها، فهذا موجود في كتب الفقه، 
وال���ذي أريد أن أبيِّنه هنا للق���ارئ: هو عن أهمية دفع ال���زكاة للمجاهدين 
ف���ي مواجهة الص���راع مع األنظم���ة، التي تق���دم األم���وال الطائلة حملاربة 
اجملاهدين، وعلى نفس التقدير األول لو اهتم الدعاة بجمع الزكاة وإرسالها 
للمجاهدين، س���يكون ب���إذن الله لدى اجملاهدين من األموال التي س���ترفع 
من عدد العمليات املوجعات، وتسهل للمجاهدين استخدام التقنية العالية 
ف���ي تنفيذ الضربات داخل عمق العدو ومن حيث ال يحتس���ب، وتدفق املال 
على اجملاهدين حتماً س���يؤدي إلى زيادة فتح املعس���كرات وتعدد اجلبهات، 
وهن���اك أعمال كثي���رة من أعمال اجلهاد تنتظر م���ن يكفلها من أهل اخلير 

واإلحسان، فمن هذه األعمال:

< جتهيز اجملاهدين وإرسالهم إلى أماكن اجلهاد.                                                               

< القيام بكفالة العمل اجلهادي شرعياً وعسكرياً وإعالمياً واجتماعياً.

< كفالة معسكرات اجملاهدين.

< كفالة أسر الشهداء واألسرى.

4-  ا�صته��داف ق�اعد  اليه���د والن�صارى امل�ج���دة يف اجلزيرة 
العربية: 

 لي���س باخلاف���ي على كل مس���لم غي���ور على دين���ه وعرضه وج���ود القوات 
األمريكية، والبريطانية، والفرنس���ية، والروسية في مياه وأراضي اجلزيرة 
العربي���ة، فوجود هذا العدد الهائل م���ن القوات احملاربة في أماكن متفرقة 
من أراضي اجلزيرة يس���هل املشاركة الواسعة ملن أراد أن يجاهد في سبيل 
الل���ه، وهو في مكانه يرصد اله���دف ويتواصل مع إخوانه في تنظيم قاعدة 
اجلهاد في اجلزيرة العربية، وهم بدورهم سوف يرشدونه إلى فعل األصلح 
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في كيفية تنفيذ الضربة على األعداء. 

 وإذا كان األخ عنده من الكفاءة والقدرة واإلعداد العسكري ما يستطيع أن 
يصوب ضربته بإتقان، فليقدم على ذلك مع مراعاة ضبط العمل بالضوابط 

الشرعية املستنبطة من الكتاب والسنة. 

وبن���اء على م���ا تقدم لو افترضن���ا أن ألفا من أهل اجلزي���رة العربية وفقوا 
بفضل الله الس���تهداف قواعد األعداء واس���تخباراتهم خالل سنتني، ألدى 

ذلك خلروجهم من اجلزيرة وقرب حتقيق السيطرة عليها.

 ومن فعل آكد الواجبات توجيه الضربة في املكان والوقت املناس���ب، وهذه 
اخلط���وة  نري���د من كل مس���لم أن يفقهها، وعلى س���بيل املث���ال لتوضيح ما 
س���بق: مثاًل أمريكا قامت بقصف واحتالل بالد املس���لمني، فحينئذ ضرب 
واس���تهداف أي ش���يء يتعلق بأمريكا من س���فارات، أو وكر اس���تخباري، أو 
مصلح���ة موجودة في اجلزي���رة العربية هو من فعل آك���د الواجبات، وهذا 
بإذن الله س���يجعل القوى الكافرة حتس���ب في حس���اباتها قبل أن تبدأ بأي 
عمل ضد املسلمني حسابات الرد وما يترتب عليه، مما ينعكس على اتخاذ 

أي قرارات في قصف ومهاجمة املس���لمني أو معاونة إسرائيل، وكلما فقهنا 
م���كان ووقت الضرب���ة، وحققنا ذلك عل���ى أرض الواقع،كلم���ا جنبنا أرض 

املسلمني قنابل األعداء. 

5- �صرب م�صالح العدو امل�ج�دة يف اجلزيرة: 

 مصالح العدو كثيرة ومتع���ددة وخاصة املصالح االقتصادية، فضربها تعد 
من اخلطوات العملية لنصرة اجلهاد في جزيرة العرب. 

 ويف �الأخري: نبشر املسلمني بأن هذا اخلطوات نابعة عن واقع مت دراسته 
والتطبي���ق علي���ه، فالقى جناح���اً حتى ص���ارت النتائج أكثر م���ن اجملهود، 
وخاصة في األمور الدعوية والتجنيد، ونتمنى من الله عز وجل أن يعمَّ هذا 
املشروع اجلهادي فنلمسه واقعاً عملياً على أرض اجلزيرة العربية، ونسأل 
م���ن الل���ه عز وجل أن يعينن���ا على العم���ل باخلطوات العملي���ة، وأن يوفقنا 

للصواب، وأن يثبتنا على ذلك حتى املمات.
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وترقبو�
1- كلمة �صوتية للقائد: �أبي هريرة �ل�صنعاين - بعنو�ن: فمنهم من ق�صى نحبه.

2- �ملطوية �خلام�صة - بعنو�ن: من هم �ملجاهدون يف جزيرة �لعرب؟.



احلمد لله والصالة والس���الم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله، 
وبعد:

فلسنا حوثيني، وال نحن معهم وال منهم، وحاش لله أن نكون كذلك، َفبُْعُد ما 
بيننا وبينهم دينا، وعقيدة، ومنهجا، وفكراً، وأهدافاً بعد املشرقني، وشتان 
بني مشرق ومغرب، ولكن أبى الله عز وجل إال أن يجعل لكل متالعب بدينه 
مراوٍغ في تطويع ش���رعه ما يفضحه ويكش���ف زيفه ولو بعد حني، ونس���أل 
الل���ه من أثواب رحمته س���تراً جمياًل على الزالت مش���تمال، فت���راه مرتكبا 
للمتناقضات، مرتبكا في تس���ويق األح���كام املتعارضات، مبتكراً أنواعاً من 
االنحرافات والضالالت، فينس���ج وينقض، ويقبل ويرفض، وينسخ ويُْحِكم، 
ويفصل ويخي���ط، ويجيز ويتجاوز، وميدح ويقدح، ب���ال قاعدة محكمة، وال 
ضاب���ٍط مضب���وط، وال أصل ثابت، بل هو مع ذلك كل���ه يجرجره الهوى كما 
يجرج���ر الكلَب صاحبه، ويلهث كما يلهث الكلْ���ب حملَت عليه أو تركته كما 
يَْطاُن  قال تعالى: }َواتُْل َعلَيِْهْم نََبَأ الَِّذي آَتَيْنَاهُ آَيَاِتنَا َفانَْسلََخ ِمنَْها َفَأتَْبَعُه الشَّ
َفَكاَن ِمَن الَْغاِويَن * َولَْو ِشئْنَا لََرَفْعنَاهُ ِبَها َولَِكنَُّه أَْخلََد ِإلَى اأْلَْرِض َواتََّبَع َهَواهُ 
َفَمثَلُُه َكَمثَِل الَْكلِْب ِإْن تَْحِمْل َعلَيِْه يَلَْهْث أَْو تَتُْرْكُه يَلَْهْث َذِلَك َمثَُل الَْقْوِم الَِّذيَن 
ُروَن{ األعراف)175: 176(،  بُوا ِبَآيَاِتنَا َفاْقُصِص الَْقَص���َص لََعلَُّهْم يَتََفكَّ َكذَّ
فيطوِّع آيات الله بدل طاعته بها، ويسوقها ملا يرى وال ينساق لها إال ِلماما، 
ويُتِبعه���ا ألغراضه وه���واه وال يكاد يَتَبعها إال حيث وافق���ت ما يحبه ويراه، 
وأردى ِمن هذا وأش���قى َمن أخضعها ألهواء غيره، وباع دينه بدنيا س���واه، 
قال إس���ماعيل بن أبي أويس: س���معت خالي مالك بن أن���س يقول: قال لي 
ربيع���ة الرأي - وكان أس���تاذ مال���ك - يا مالك من الس���فلة؟ قال: قلت: من 
أكل بدينه، قال: فقال لي من سفلة السفلة؟ قال قلت: من أصلح دنيا غيره 
بفساد دينه، وقريٌب من هذا قوٌل لعبد الله بن املبارك رحمهم الله جميعاً.

فقد جاءت أحداث احلوثيني اجلارية مع آل سعود لتضع على احملك أولئك 
الذي���ن م���ا فتئوا يطعن���ون على اجله���اد واجملاهدين، ويس���خرون أقالمهم 
ومواقعه���م ومنابرهم للنيل منهم وتس���فيههم، وينقبون عن دقائق أخطائهم 
- ولو باالختالق واألوهام- ليضعوها في دائرة النقد أو النصح أو التوجيه 
زاعم���ني أن فداحة األمر وعظم االنحراف يس���تدعي ذل���ك، ويدفعهم إلى 
الن���أي بأنفس���هم ع���ن التغاض���ي أو اجملامل���ة والتلميح ويس���توجب عليهم 

الوضوح والتحديد والتصريح.

وإن���ي أع���دُّ م���ا يحصل اآلن هن���اك هو نوع���اً من دف���اع الله ع���ن املؤمنني 
اجملاهدي���ن، ومك���راً منه بأولئ���ك املتالعبني، فكانوا في حال ال يحس���دون 
عليه���ا، وليس املوطن موطن ش���ماتة، وإمنا هو بي���اٌن حلالِة َمن بنى أقاويله 
وأحكامه على ش���فا جرف هاٍر من األهواء الردي���ة، واآلراء الباطلة الرزية، 
والتملق املمجوج للحكام، والتزلف املمقوت للطغاة، واملس���ايرة املسترس���لة 
لرغباتهم وشهواتهم، وركوب الصعب والذلول إلرضائهم وتطييب نفوسهم، 
والتفان���ي ف���ي تس���ويغ باطله���م وضاللهم، والتعام���ي عن كفره���م وزيغهم 
وزيفهم، والتغابي عن مواجهة دجلهم وبرامجهم التي يسلخون بها الشعوب 
من دينها س���لخاً، ويس���تلونه من أعماق قلوبها ليغرس���وا فيها نبتات النفاق 
والزندق���ة والتحلل والتميع والفس���اد، فينش���أ من وراء ذل���ك أجياٌل خائبة 
خارب���ة محاربة للدين والعقائد واألخالق والعف���ة، متنكرة ألصلها العربي، 
منبه���رة بَخالقها الغربي، تعان���ي منها األمة عقوداً إن لم تكن قروناً قبل أن 

تستعيد شيئا من عافيتها.

 وما أمر جامعة عبد الله التقنية بجدة عنا ببعيد، وهي أخبث شجرة تغرس 
ف���ي تلك األرض على اإلطالق! ولن يكون طلعها إال كرؤوس الش���ياطني بل 
رؤوٌس ش���ياطني فكراً وحترراً وحتلاًل وتعرياً وغواية، وس���تبث من مذاهب 
اإلحلاد وطرائق التنزدق ما يش���يب لهوله الولدان -وقد شابوا-، فإي وربي 
إنه���ا لنكبة وأي نكبة، و كارثة وأي كارثة، ومييناً إنها لنذير ش���ؤٍم على أهل 
تلك البالد الطيبني، وس���ترون جناها اخلبيث في بضع سنني، والذي خبث 
ال يخ���رج إال نك���دا، وقد قال الله تعال���ى: }َوِإَذا أََرْدنَا أَْن نُْهِل���َك َقْريًَة أََمْرنَا 
ْرنَاَها تَْدِميًرا{ اإلسراء)16(،  ُمتَْرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل َفَدمَّ
وكان يق���ال: إذا أراد الله بقوم صالحا، بع���ث عليهم مصلحا، وإذا أراد بهم 
فسادا بعث عليهم مفسدا، وإذا أراد أن يهلكها أكثر مترفيها، فلتنظروا من 

بعث الله عليكم.

���م داهيتها  واألده���ى من ذل���ك واألمر أن تناق���ش قضيته���ا الكبرى وحتجَّ
العظم���ى فقط في نطاق حترمي االخت���الط وتوابعه، وهذا وإن كان عظيماً 
إال أن األمر وراء ذلك مبراحل، وأعمق من ذلك بكثيٍر، فهو كما قال العالمة 
بكر أبو زيد -رحمه الله- في املدارس األجنبية التي استعظم أمرها آنذاك 
واس���توخم حره���ا، وأدرك خطرها وش���رها، فنطق بلوع���ة حارقة وكلمات 
صادق���ة: أما اليوم فيأت���ي موقف املواقف في فاحتة العام الدراس���ي لهذا 
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ال�صيخ: اأب� يحيى الليبي

لسنا حوثيين... 
التدع �جلذع وتب�صر �لقذى

ر�صائل ت�جيهية



العام 1419:

هوى له أحد وانهد ثهالن دهى اجلزيرة أمٌر ال عزاء له 

الي���وم يُفتح في بالدن���ا: »البيت املظلم«، حتل في بالدن���ا أعظم ضربة توجه 
إل���ى هذه الب���الد إنه���ا قاصم���ة الظهر/ بفت���ح امل���دارس األجنبي���ة العاملية 

االستعمارية.

الي���وم هي عل���ى أرضنا ملء الس���مع والبصر، اليوم نزلت ف���ي قلب اجلزيرة 
العربية، حرم اإلس���الم وعاصمة املسلمني وقاعدتهم: نازلة الشؤم واخلطر، 
نازلة أولى وسائل التبشير، وأدهى وسائل التنصير والتغريب، والنقلة احلادة 
بأوالد املس���لمني م���ن محاضنهم اإلس���المية -املدارس احلكومي���ة واألهلية 
اإلس���المية- بنقلتهم وإس���المهم إلى محاض���ن الكفر والض���الل واإلباحية 

واإلحلاد في: )املدارس العاملية-األجنبية(.

إنه���ا والله رزي���ة وأي رزية حتل في قلب اجلزيرة العربي���ة ) املدارس العاملية 
األجنبية:6(، فذهبت صرخاته وحتذيراته في مهاب أهواء حكومة آل س���عود 
بقيادة أعرابيهم األعمه، وصارت تلك املدارس األجنبية أمراً مألوفاً ينتافس 
في ولوجها والتعلم فيها املتنافس���ون، ويتفاخر املتفاخرون، حتى جاء )ضريح 
األحياء( بجدة فأنست داهيته كل داهية وأسكتت مصيبته كل باكية وأخرست 

كل شاكية، فليهو أحٌد وينهدَّ ثهالن!

هر نسيان وما لها مع طول الدَّ تلك املصيبة أنسْت ما تقّدمها 

ولله األمر من قبُل ومن بعد.

ه���ذا وإن لك���م في نش���وء وانتش���ار امل���دارس األجنبي���ة لعب���رة، حيث نصح 
الناصحون، ونطق الغيورون، وهمس الهامس���ون، وعان���ى املعتنون، ولهم في 
ٌة ِمنُْهْم ِلَم تَِعُظوَن  ذلك -إن شاء الله- أجرهم كما قال سبحانه: }َوِإْذ َقالَْت أُمَّ
بُُهْم َعَذاًبا َش���ِديًدا َقالُوا َمْعِذَرًة ِإلَ���ى َربُِّكْم َولََعلَُّهْم  َقْوًم���ا اللَُّه ُمْهِلُكُه���ْم أَْو ُمَعذِّ
يَتَُّق���وَن{ األعراف)164(، فأعذر الواعظون إل���ى ربهم ولم يتق اجملرمون بل 
متادوا في بغيهم، فما ازدادت نار تلك املدارس إال اس���تعاراً، وال يلدغ املؤمن 
من جحر مرتني، فلهذا فإن البيانات املس���تنِكرة، والفتاوى العابرة، واملواعظ 
اخلفية، واملناقشات املس���تفيضة، واملباحثات والردود، واجملامالت الباهتة، 
لن توقف هذا املد التخريبي الذي يقوده معتوه اجلزيرة، فقد ظهر من خالل 
مشاريعه املتوالية، وبرامجه املستمرة أنه ال يعير قيمة ألحٍد اعترض عليه بل 

هو ماٍض في إفساده وتلون كفره كاجلمل الهائج ال يلوي علي شيء، ولئن بقي 
على حاله -وأس���أل الله أن يعجل بأخذه- لتس���مُعنَّ نواقي���س النصارى تُدق 
في جزيرة العرب جهاراً، ولترونَّ كنائس���هم شامخة في سمائها عياناً، وليس 
هذا بدعاً من القول وال تش���اؤماً في النظر، وال مبالغة في التحذير، فقد دق 
الشيخ بكر أبو زيد-رحمه الله- ناقوس اخلطر منذ أمد حينما قال: وإن فتح 
هذه املدارس هي خطوة جريئة لنفوذ سلطانهم الكنسي والثقافي، فاخلطوة 
بعده���ا: )فت���ح الكنائس(، وب���ث األناجي���ل، والكت���ب التنصيري���ة، واإلعالم 
التنصي���ري، وفت���ح احملاك���م األجنبية وفتح مراك���ز اإلرس���اليات -البعثات- 
التنصيرية كما هي أمامنا وخلفنا عن أمياننا وعن ش���مائلنا في جميع بلدان 
اخلليج العربي بال اس���تثناء!! امتداداً للواقع احلزين في العالم اإلس���المي.      

) املدارس العاملية األجنبية: 7(.

)فضريح األحياء( الذي أنش���أ في جدة ليس له إال الهدم، ولن يوقفه جريان 
األقالم وال طول الكالم، وال عتاٌب وال مالم، فال يصلح لقطع ش���ره، وصيانة 
اجليل من عفنه إال ما صنع خير البشر صلى الله عليه وسلم مبسجد الضرار 
مأوى األشرار، حينما أمر بأن يسعر بالنار، وجعل مكانه كناسة، وخير الهدي 
ه���دي محم���ٍد صلى الله عليه وس���لم، وكم���ا فعل أمير املؤمن���ني علي بن أبي 
طال���ب رض���ي الله عنه، فقد روى أبو عبيد القاس���م بن س���الم عن عن ربيعة 
ب���ن زكاء ق���ال: نظر علي بن أبي طالب رضي الله عن���ه إلى زرارة، فقال: » ما 
ه���ذه القرية؟ « قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها اخلمر، فقال: 
» أي���ن الطري���ق إليها؟ « فقالوا: باب اجلس���ر، فقال قائل: ي���ا أمير املؤمنني، 
نأخذ لك سفينة جتوز مكانك، قال: »تلك سخرة، وال حاجة لنا في السخرة، 
انطلقوا بنا إلى باب اجلسر«، فقام ميشي حتى أتاها، فقال: »علي بالنيران، 
أضرموه���ا فيها فإن اخلبيث يأكل بعضه بعضاً«، قال: فاحترقت من غربيها 

حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا.

ولئ���ن كانت اخلمر -وهي خبيثة م���ن اخلبائث- تفعل فعلها في العقول لوقت 
ع���ارض ثم تذهب وتغيب، فإن م���ا تفعله أمثال هذه الصروح من غرس أفكار 
س���اقطة، ونش���ر رذائل هابطة، وتزيني باطٍل قبيح، ونفث س���موم قاتلة، وبثِّ 
تصورات س���افلة، لهو أش���د وأنكى على األمة كما هو مش���اهٌد؛ وذلك لطول 
بقائه وكثرة توارثه وس���رعة انتش���اره ودواعي تلقفه، واعتِبر بكتب الفالسفة 
الت���ي تنافس الن���اس في ترجمتها فلم ت���زل مصائبها تترى عل���ى الدين كله، 

وصارت علومه بسببها أعسر من العسير وأرق من القطمير.

ُج، وتبت يدا َمن بناه���ا وتب، وال يهولنك ما  فترب���ت يدا من س���عرها بناٍر تأجَّ
ت���راه فيها من الزينة الباهرة، والصاالت الفاخرة، وأنواع األجهزة والتقنيات، 
وحس���ن التقاسيم واإلدارة، فما يس���خط اللَه هو هو ولو كان عجاًل من ذهب 
ل���ه خوار، وإن الله ال ينظ���ر إلى صوركم وال إلى أجس���امكم ولكن ينظر على 
قلوبكم وأعمالكم، وقد س���مى ما بناه املنافقون مسجداً ومع ذلك أمر رسولُه 
صلى الله عليه وسلم بهدمه، ونهاه ربه عن القيام فيه فقال: }َوالَِّذيَن اتََّخُذوا 
َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريًقا بَيَْن الُْمْؤِمِننَي َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسولَُه 
ِمْن َقبُْل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْدنَا ِإالَّ الُْحْسنَى َواللَُّه يَْشَهُد ِإنَُّهْم لََكاِذبُوَن * اَل تَُقْم ِفيِه 

أَبًَدا{ التوبة )107: 108( 

وم���ا ضر أمتَنا إال االغت���رار باملظاهر والوقوف عن���د الظواهر من غير نظر 
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)ف�ص��ريح �الأحياء( �لذي �أن�ص��اأ يف جدة لي�س له 
�إال �له��دم، ول��ن يوقفه جري��ان �الأقالم وال طول 
�لكالم، وال عتاٌب وال مالم، فال ي�صلح لقطع �صره، 
و�ص��يانة �جليل من عفنه �إال ما �ص��نع خري �لب�صر 
�ص��لى �هلل علي��ه و�ص��لم مب�ص��جد �ل�ص��ر�ر م��اأوى 

�الأ�صر�ر.



إل���ى احلقائق حتى راج بينها الباطل األس���ود، واستش���رى الضالل األنكد، 
رت  وتلقفت أنواع الس���موم تلعقها وهي حتس���ب أنها خالص الش���هد، فُدمِّ
العقائد، ومسخت األخالق، وانتش���رت الرذائل، وماتت القلوب، وانحرفت 
األفكار، ووقر األش���رار، وأهني األبرار، وليعتبر املعتبر باجلامعة األمريكية 
في بيروت وأختها في القاهرة ونظائرهما والتي لم يزل يتدفق منها حشود 
عارم���ة من الزنادق���ة واملالحدة واملفس���دين عّباد الش���هوات وحملة أفكار 
اله���دم التي نخرت وال زالت تنخر في جس���د أمتن���ا فزادوها رهقاً دّمرهم 

ر أوكارهم العفنة.  الله ودمَّ

عدن���ا إلى مس���ألة احلوثيني، فنحن نعلم ما كان يقوله مفتي آل س���عود عن 
اجله���اد في الع���راق، حيث أقام م���ن العراقي���ل والعواقيل الت���ي تصد عن 
س���بيله ما يس���تحيي منه كل س���وي، وكابر في اختالق أموٍر يحاول بها نزع 
الشرعية عن ذلك اجلهاد، أو على األقل تشويش األذهان بغرس الشبه في 
القلوب، وس���لك في سبيل ذلك ضروبا من اإلرجاف واإلجحاف، والتخذيل 
والتدجي���ل، ال���ذي تقر به أع���ني أولياء نعمته ب���ل وأولياء أولي���اء نعمته من 
النصارى احملتلني الذين ما حلموا بش���يء حلمهم بأن ينتصب )مفتي( دولة 
التوحيد ليشكك في الراية التي يقاتل حتتها اجملاهدون في العراق ويجعل 
م���ا يحصل هناك فتنة ينبغي أو يجب النأي بالنفس عنها، وأصدر في ذلك 
بياناً مطوالً مفصاًل تناقلته وسائل اإلعالم ليكون شهادة قاطعة على فساد 
دين من اقترب من الطغاة وركن إليهم فكيف مبن قبل رؤوس���هم بل أنوفهم 

! وهو هاشٌّ باشٌّ

فم���ا حصل -وهو حاصل إل���ى اآلن - في الع���راق أن دوالً نصرانية كافرًة، 
وبعداوته���ا للدين جاهرة، قد أجلب���ت عليها بخيلها ورجلها، ودهمت البالد 
براً وبحراً وجواً، وارتكبت من الفظائع والبشائع ما أبصره األعمى وسمعه 

األصم، واقش���عرت له اجللود وتفتت 
الكب���ود، وح���رك القل���وب وإن كانت 
كاحلجارة أو أش���د قسوة، فلم يسلم 
منه���م رجٌل وال ام���رأة، وال طفل، وال 
مس���جد، و ال مصح���ٌف، وال بيٌت، بل 
أحرق���ت حممهم كل ش���يء، ودمرت 
قنابلهم كل شيء، وهم ألوٌف مؤلفة.

فوقف أمام هذه اجلموع الكافرة الكاثرة، قلة قليلة من أهل اإلميان، وجنود 
التوحيد، فنبذوا عنهم العجز واجلن، ولفظوا الوهن والكس���ل، وألّظوا بيا 
ذا اجلالل واإلكرام، وكفروا باحلدود والس���دود، فخاطبوا واس���تنفروا أمَة 
اإلس���الم الواحدة ولم يلتفتوا إلى قوميات أو أعراق أو أسماء مزقت أمتهم 
إرباً، فلم يجعلوها عقبة وال حائاًل مينعهم من التناصر والتآزر، فنفر إليهم 
أه���ل الغيرة واإلميان من أوس���اط األرض وأطرافها، وهب���وا إليهم زرافات 
ووحدانا، وغامروا وخاطروا وحتملوا ضروب املشاق وأنواع املصاعب حتى 
يغيث���وا إخوانهم، ويف���وزوا برضى ربهم، ويحولوا ب���ني الكافر ومبتغاه، وقد 
استيقنوا بأن النصر من عند الله، وأن احلق غالب والباطل زهوق، فاختلط 
ال���دم بالدم، والتح���م العزم بالعزم، وقدموا من التضحي���ات النادرة ما كان 
غرة ناصعًة ف���ي وجه هذا العصر املظلم امللطخ بالهون واخلنوع واخلضوع 

واملس���كنة، ومفخرًة يتباهى بها كل من طال مكثه في ِبْركة القنوط اآلسنة، 
ومقصدهم في ذلك أجلى من الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب، 
فأرضهم تغلب عليها النصارى الكفرة، فهم يدافعونهم بكل ما أوتوا من قوة 
ليقيموا دولة إسالميًة ال تخضع إال لله، وال تتبع إال شرع الله، توالي أولياءه 
وتعادي أعداءه، فأية راية أوضح من هذه الراية، وأية غاية أصرح من هذه 
الغاية، حتى يقال إنها ملتبسة، وهل التباسها إال في أذهان املتنعمني الذين 
يصدق فيهم قول النبي ]: )إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين 

يطلبون ألوان الطعام، وألوان الثياب، يتشدقون بالكالم(

أما وقد توّجس آل س���عود من حلوق ضر، وخيف على نعيمهم من شيء من 
األذى، وأدركه���م طائٌف من خطٍر عارض، من خالل ش���رذمة )متس���للني(، 
فهن���ا رايات اجله���اد النقية، ومقاصده الواضحة اجللي���ة، وفتاواه اجلريئة 
والصريحة، والتحريض الدائم واملس���تمر، فسمعنا -بعد طول انتظار- أن 
هناك ش���يئاً اسمه جهاد ورباط ونفير وشهادة وشهداء، وبدأت املنابر تهتز 
بالدعاء للمجاهدين واملرابطني، ولكن وقفاً عليهم في اجلنوب دون غيرهم!، 
وتلي���ت آيات اجله���اد وُقِرئت أحاديثه وظهرت فضائل���ه بعد طول غياب بل 
تغيي���ب، فعلمنا أن القاع���دة اجلامعة التي تضبط كثيراً م���ن الفتاوى عند 
ه���ؤالء هي: حيثما وجد رضى احلاكم فث���م حكم الله!، فكانوا أَولى بعقيدة 
العصمة فيهم من الرافضة بأئمتهم، فما أغضب طغاة آل س���عود كاجلهاد 
في العراق فهو راية ملتبس���ة -ورمبا عمية - ألن الضر واقع مباش���رًة على 
بيهم من األمريكان وأحالفهم، وأما إذ اقترب نذير الشر من  سادتهم ومنصِّ
عرشهم ولو بفرقعات خاوية على جباٍل نائية وحدود مترامية فإن صرخات 
النفي���ر دوت في اآلفاق كصيح���ات النذير العريان، وصار اجلهاد ش���رعياً 

وصفاء رايته ظاهٌر للعيان وال حاجة معها لبيان.

فأين فلول املتسللني -إن كانوا حقاً 
قد تس���للوا- من اجليوش اجلرارة 
ببطره���ا  جه���اراً  زحف���ت  الت���ي 
ونس���ائها؟!  برجاله���ا  وكبريائه���ا 
املتس���للني  أولئ���ك  أس���لحة  وأي���ن 
من أس���لحة من جمعوا م���ن العتاد 
والتقنيات وأس���لحة الدمار البرية 
واجلوية والبحرية ما لم يُس���بقوا إليه قط، وأين أهداف من جاء مبش���اريع 
وخطط لو طبقت ملا بقيت لإلس���الم باقي���ة وال قامت له قائمة من أهداف 
تلك الش���رذمة التي ال يبلغ أمرها عش���ر معشار قوات عباد الصليب؟ و أين 
م���ا عاناه ويعانيه أهل الس���نة في العراق على أيدي الصليبني املتوحش���ني 
وأتباعهم من الرافضة احلاقدين مقابل ما فعله أو يفعله احلوثيون؟ نس���أل 
الله أن يخزيهم أجمعني، ويجعل حربهم بعضهم بعضاً جناة لعباده املؤمنني 

املوحدين وقوة للمجاهدين الصادقني.

ولي���س املقص���ود هنا هو الدفاع ع���ن أولئك احلوثيني -أخزاه���م الله- وال 
البحث عن حكم قتالهم، فما ذلك من ش���أننا وال ِمن مهامنا، ولسنا ملزمني 
ب���أن ننحش���ر ف���ي كل وجهة والَّها طغاة آل س���عود، وال أن جن���ري قاطرتنا 
على الس���كة التي أقاموها، وقد كنُت كتبت مقاال عن الرافضة منذ سنوات 
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فعلمن��ا �أن �لقاع��دة �جلامعة �لتي ت�ص��بط كثريً� 
من �لفت��اوى عند هوؤالء هي: حيثما وجد ر�ص��ى 

�حلاكم فثم حكم �هلل!،



بعنوان )نار اجملوس في جزيرة العرب( فليرجع إليه من ش���اء، ولكن كما قلت 
ل عنه���م من يريد النفير  مل���ا خذل أمثال املفتي اجملاهدي���ن في العراق، وخذَّ
إليه���م، وضرب صفحاً عن كل ما يرتكب���ه الصليبيون اجملرمون وأعوانهم من 
الرافضة وتغاضى عنه، وش���كك في راي���ة اجلهاد الصافية التي يقاتل حتتها 
اجملاه���دون ابتاله الله مبا هو من جن���س ذلك وبوجه ال مقارنة فيه ألبتة بني 
الصورت���ني ال من جهة الداف���ع وال املدفوع، فضاقت علي���ه احليل، وانعدمت 
اخليارات، وانقطعت س���بل التفلت فاندفع غير مب���ال بالتناقض وال مكترث 
بالتع���ارض فأفتى مبا أفتى به من اجلهاد الش���رعي ضد احلوثيني، فحرَّض 
���ض، وح���ثَّ واس���تنهض، وعل���ى اجلميع التس���ليم وويٌل ملن يش���كك أو  وحضَّ
يعترض، فإذا قال���ت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، وال تعترض 
فتنط���رد، وال أدري ماذا يق���ول عن حكم اجلهاد اآلن ضد )اجليوش( الكافرة 
السافرة الغاصبة في العراق أو أفغانستان أو ضد )املتسللني(! األثيوبني إلى 
الصومال، أو ضد متسللي )السي آي أيه( ومرتزقة البالك ووتر في باكستان، 
وغير ذلك كثير، بل وضد قوات الصليبيني في جزيرة العرب والتي جتاورهم 
وتُجيرهم، وحترس���هم -زعموا- وحتصد املسلمني جيرانهم، وحتيِّيهم وتقتِّل 
إخوانهم في العراق وأفغانس���تان ووزيرس���تان انطالقاً م���ن قواعدها املقامة 
عل���ى أرضهم، فم���ا لكم كيف حتكم���ون! ولله در عبد الله ب���ن املبارك حينما 

قال: 

يصطاد أموال السالطني يا جاعل الدين له بازيا 

يفعل ضالل الره���������ابني ال تبع الدين بدنيا كم��ا 

بحيلة تذهب بال�������������دين احتلت للدنيا ول�ذات�ه��ا 

وهذا هو ما اعتدنا عليه من طغاة آل س���عود وتلك هي س���يرتهم وسريرتهم، 
فتجده���م يكي���دون للدين وأهل���ه، ويحاربونه مبكرهم الدف���ني، وينفقون في 
الص���د عن���ه األموال الطائلة بغير حس���اب، ويؤاخون من أج���ل ذلك كل كافٍر 
لعني من عباد الش���جر واحلجر والصلبان والش���يطان، ومتتد أياديهم إلى كل 
قضية من قضايا املسلمني التي تتعلق بها آمالهم فما زالوا بها حتى يضيعوها 
أو يحرفوه���ا أو يقض���وا عليها، فهم على ذلك حتى إذا مس���هم الضر أو كاد، 
وظنوا أن ال ملجأ إلنقاذهم إال بالتمسح بالدين ميموا شطره، فانبسطوا له، 
وأظهروا التنسك والطاعة، واالنفس���اح واالنشراح، وفتحوا له نافذة تنفعهم 
وال تضره���م، وتنقذه���م وال تعجزه���م، وحتوطهم وال حتيط به���م، واتخذوا 
من تقرب إليهم من العلماء ُس���ْخرًة وُس���َخرًة، ومطيًة وُهَزأًَة، حتى إذا قضوا 
مأربهم وحّصل���وا مطلبهم، وقبضوا مغنمهم، وانتهت مهم���ة )الدين( انقلبوا 
علي���ه، وازدروه وأزروا به، وألقوه كما يلقى املندي���ل، وهكذا دواليك، فحالهم 
ُس���وِل َوأََطْعنَا ثُ���مَّ يَتََولَّى َفِريٌق  كم���ا قال عز وج���ل: }َويَُقولُوَن آََمنَّا ِباللَِّه َوِبالرَّ
ِمنُْهْم ِمْن بَْعِد َذِلَك َوَما أُولَِئَك ِبالُْمْؤِمِننَي * َوِإَذا ُدُعوا ِإلَى اللَِّه َوَرُس���وِلِه ِلَيْحُكَم 
بَيْنَُهْم ِإَذا َفِريٌق ِمنُْهْم ُمْعِرُضوَن * َوِإْن يَُكْن لَُهُم الَْحقُّ يَْأتُوا ِإلَيِْه ُمْذِعِننَي * أَِفي 
ُقلُوِبِه���ْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم يََخاُفوَن أَْن يَِحيَف اللَُّه َعلَيِْهْم َوَرُس���ولُُه بَْل أُولَِئَك 

اِلُموَن{النور)50-47(. ُهُم الظَّ

ومن استقرأ مواقفهم وأعمالهم جتاه كثير من قضايا املسلمني -خاصة منها 
ما يتعلق باجلهاد- وجترد عن الهوى في تقوميها يرى ذلك في غاية الوضوح، 
وال أدل عل���ى ذلك مما كانوا عليه في اجلهاد ضد االحتاد الس���وفيتي حينما 

كان���ت رياح الغرب تس���اعدهم، ث���م التنكر له بل محاربت���ه اليوم إذ صار ضد 
بيهم من األمريكان وأتباعهم، فهم جارون على قاعدة اليهود  أوليائه���م ومنصِّ
القوم البهت: سيدنا وابن سيدنا ثم شرنا وابن شرنا، ومثله مؤاخاتهم للرافضة 
والتودد لهم، وفس���ح اجملال ملشركيهم ومولوليهم يندبون ويلطمون )ويلعنون( 
عن���د قبور الصحابة رضي الله عنهم وفي طيبة الطيبة، بل حمايتهم والدفاع 
عنه���م واإلنكار على من أنكر عليهم، وص���م اآلذان عن أهل النصح والتحذير 
من شرهم وشركهم، وملء السجون بهم وصب ألوان العذاب عليهم، حتى إذا 
ش���عروا بش���يء من اخلطر من قبل احلوثيني وأعوانه���م الرافضة اخملذولني 
أظهروا قوتهم وبطش���هم، وسخروا ضدهم نفس القوات التي كانت حتميهم، 
مما يبني أن ما كانوا عليه من التغاضي عنهم وتس���هيل األمر لهم والتوس���عة 
عليه���م لم يكن ع���ن عجٍز وضعف، وإمنا عن خب���ٍث ودس وتهاوٍن وتعاون بناء 
عل���ى مصلحٍة راجعة لهم رأوه���ا فراعوها، فلما زالت أدالوا عليهم، فتعس���اً 
للطال���ب واملطلوب، فما كان لدين يجرره هؤالء الطغاة بأهوائهم، ويُخضعونه 
لشهواتهم أن تقوم به قائمة احلق بل هو أدعى الستجرار الفساد على البالد 
َمَواُت َواأْلَْرُض  والعباد كما قال تعالى: }َولَِو اتََّبَع الَْحقُّ أَْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ
َوَم���ْن ِفيِهنَّ بَْل أَتَيْنَاُه���ْم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعْن ِذْكِرِه���ْم ُمْعِرُضوَن{املؤمنون )71(، 
ق���ال اإلمام أبو جعفر الطبري -رحمه الله- في هذه اآلية: يقول تعالى ذكره: 
»ول���و عمل الرّب تعالى ذكره مبا يهوى هؤالء املش���ركون وأجرى التدبير على 
مش���يئتهم وإرادته���م وت���رك احلق الذي هم له كارهون، لفس���دت الس���موات 
واألرض وم���ن فيه���ن؛ وذل���ك أنهم ال يعرف���ون عواقب األم���ور والصحيح من 
التدبير والفاس���د، فلو كانت األمور جارية على مش���يئتهم وأهوائهم مع إيثار 
أكثرهم الباطل على احلّق، لم تقّر السموات واألرض ومن فيهّن من خلق الله، 

ألن ذلك قام باحلق.« )تفسير الطبري: 19 / 57(.

إذاً ف���كل َم���ن لم يس���تأجر عقل���ه ويحنِّط فكره من حقه أن يس���ألكم س���ؤاالً 
صريح���اً، ويطالبكم بجواب يش���في النفس ويزيل اللب���س: ما الذي فرقتم به 
ب���ني قتال احلوثي���ني فعددمتوه جهاداً ش���رعياً ممدوحاً، وجعلت���م املقيم في 
مواجهته���م مرابطاً مأجوراً وبني قتال قوات النص���ارى وأعوانهم في العراق 
فحكمت���م عل���ى رايته بأنها ملتبس���ة، وثبطت���م النافرين لقت���ال أولئك الكفرة 

واعتبرمت خروجهم مذموماً؟! 

أمٌر آخر على النسق السابق نفسه، وهو أنه لم نزل نسمع ونقرأ أن )القاعدة( 
ال تتورع عن دماء )األبرياء(، وال تتردد في سفك دماء املسلمني أحرى غيرهم 
ممن أس���ميتموهم باملدنيني، وهي أكذوبة أحدثه���ا أعداؤها الكفرة فتلقفها 
ها جهاًل أو حس���داً أو س���خفاً،  من تلقفها من املس���لمني وراح يرددها ويروجُّ
حت���ى يرتك���ز هذا املعنى في القلوب ويصبح كاملس���لّمات الت���ي ال تقبل النقد 
وال النق���ض، وال ال���رد أو الرف���ض، ويك���ون طلب البرهان عليه���ا من توضيح 

الواضحات وهو -كما ُعِلم وعرف - من أعضل املعِضالت.

دة( الوحيدة ترتكب )اجلرمية( نفس���ها! فتقتل  واليوم ه���ا هي دولتهم )املوحِّ
األبري���اء عل���ى رؤوس األش���هاد، وتصب عليه���م أطناناً من احلم���م احلارقة 
اخلارقة الصاهرة، فتدك القرى بساكنيها وال يعنيها َمن فيها، فتختلط حلوم 
النساء باألطفال بالشيوخ باحليوانات، ومع ذلك لم نسمع من أولئك املنتقدين 
)الصريحني اجلريئني( همساً وال ركزاً، بل ال يزالون لدولتهم مؤيدين داعمني 

صدى املالحم - العدد الثالث عشر22



داعني ظاهراً وعلى الغيب، ولو كانت التهمة امللصقة باجملاهدين والقاعدة 
صادق���ة حق���ة -وهيهات أن تك���ون كذلك - لكانوا هم أول���ى باالعتذار لهم 
وأحق بأن يغض الطرف عنهم من طغاة آل سعود العابثني بالدين املسّخرين 

له الساخرين منه بإعالمهم املَهني واألسباب في ذلك كثيرة: 

فمنه���ا: أن العدو املهاجم للمجاهدين في س���احات القتال ال يقارن إطالقاً 
بش���راذم املتس���للني الذين يحاول حكام آل سعود جاهدين صدهم ودفعهم، 
ال م���ن جهة الكثرة واألعداد، وال من جهة التقنيات والعتاد واإلعداد، فأين 
حتال���ف الق���وى الصليبية بجيوش���ها اجل���رارة وآالتها املتط���ورة وجنودها 
املدرب���ة من قبائل تطوقها اجلبال وحتتضنها األودية والتالل وهم ش���راذم 

من )املتسللني( كما اختار إعالم آل سعود لهم هذا االسم بأنفسهم.

ومنه���ا: قلة أعداد اجملاهدين وتواضع إمكاناته���م في مقابل ما عند العدو 
مما ذكرنا، وبطبيعة احلال فإن الضعيف احملاصر املتيقن للموت س���يدفع 
عن نفس���ه مبا يس���تطيع، فأين اعتداء ش���راذم )املتس���للني( على األطراف 
النائي���ة لدولة آل س���عود من اعت���داء الق���وى الصليبية الكاف���رة على ديار 
املس���لمني وحلولها بالعقر منها ومط���اردة اجملاهدين في كل قرية أو مدينة 
أو واٍد أو بي���ٍت، فانظ���ر إلى املعتدي واملعتدى عليه ف���ي كلٍّ من احلالتني ثم 

قارن وأنصف.

ومنه���ا: أن العدو الذي يقاتل���ه اجملاهدون مختلٌط بالس���كان ومتحرك في 
أوساطهم ومقيٌم لقواعده العسكرية وسط سكانهم وسكناهم ويتحرك في 
طرقهم وبينهم، أما ش���راذم )املتس���للني( فإنهم -بهذا الوصف- متس���للون 

وكف���ى، وهذا يعني أنهم ق���د انفصلوا عن ديارهم وفارقوا مواطن س���كنهم 
ومتيزوا عن أهليهم ونس���ائهم وأطفالهم، فم���ا احلاجة إذاً لدك القرى بعد 

أن متيز العدى. 

ومنه���ا: أن آل س���عود دول���ة لها قدراته���ا الكبي���رة، وإمكاناته���ا الضخمة، 
وأس���لحتها املتط���ورة، وصورايخها الدقيق���ة، وخزائنها املليئ���ة، وخبراؤها 
وخبراته���ا، وه���ذا يس���تدعي أنها تص���ل إلى أهدافه���ا بعناي���ة فائقة ودقة 
حاذقة دون احلاجة إلى سياس���ة األرض احملروقة -كما يسمونها- ال سيما 
وأهدافه���ا وأعداؤه���ا -حس���ب وصفها - متس���للون متمي���زون، فما الذي 
يدفعها -شرعاً- إلى جتاوز كل هذه األسباب التي متتلكها وتتقصد قصف 

القرى واملساكن لقتل العوام )األبرياء(.

أما اجملاهدون فهم ال ميتلكون طائرات األباتش���ي وال حتى الش���راعية، وال 
الصواري���خ الذكية وال الغبي���ة، وال الدبابات املتطورة وال البدائية، وعدوهم 
الذي يقاتلونه ليس عدوا )متس���لال( متميزا، وإمنا مجاهر مختلط، يعيش 
ف���ي امل���دن ال على اجلبال، وأنكى س���الح ميتلكه اجملاهدون ه���و العمليات 

االستش���هادية أو العبوات الناس���فة، فل���و كان قتلهم لألبري���اء الذي يدعيه 
املدع���ون صحيحاً، لكان���وا -باملقارنة مع أفعال جند آل س���عود- معذورين 
قطع���اً، فما بق���ي أمام أولئ���ك املتِهم���ني للمجاهدي���ن بهذه الفري���ة إال أن 
يضموا إلى انتقادهم حكومة آل س���عود وما تفعله من جرائم قتل )املدنيني 
األبرياء( ويكونوا صريحني جريئني كما عهدناهم في شجاعتهم عند انتقاد 
اجملاهدين فيقولوا: )معاً ضد إرهاب القاعدة وآل س���عود!(، وإما أن يقّروا 
بش���رعية ما يفعله اجملاهدون من قتلهم لألبري���اء!- الذي يدعونه عليهم- 
كم���ا أق���روا بش���رعيته في ارت���كاب حكومة آل س���عود له مما هو مش���اهد 
معلوم وليس بادِّعاء موهوم، فهما خطتا خس���ف!! ال مخرج لهم منهما، وإال 
فليفصح���وا لن���ا عن الفرق الذي حارت فيه عقولنا ولم تس���توعبه أذهاننا، 
فنعل���م أْن ق���د صدقونا فتطمئن قلوبنا، وندرك ِلَم حل لطغاة آل س���عود أن 
يقتلوا من ش���اءوا وكم ش���اءوا من )املدنيني األبرياء( عم���داً وقصداً فليس 
ألحٍد أن ينكر عليهم - وِلَم اإلنكار على ما أباحه الش���رع لهم؟! بينما يشتد 
النكير وتتعالى األصوات وتسود الصفحات فيما لو )اتُّهم( اجملاهدون بقتل 
رجٍل واحٍد خطًأ حتى ولو كان مارداً من مردة أمريكا أو عفريتاً من عفاريت 

لندن؟

اِمنَي ِبالِْقْس���طِ ُشَهَداَء ِللَِّه َولَْو  قال الله تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكونُوا َقوَّ
َعلَى أَنُْفِس���ُكْم أَِو الَْواِلَديِْن َواأْلَْقَرِبنَي ِإْن يَُكْن َغِنّيًا أَْو َفِقيًرا َفاللَُّه أَْولَى ِبِهَما 
َف���اَل تَتَِّبُعوا الَْهَوى أَْن تَْعِدلُوا َوِإْن تَلْ���ُووا أَْو تُْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن 

َخِبيًرا{ النساء)135(.

ونحن اجملاهدين نبرأ من س���فك دم مسلٍم بغير حقٍّ سواء كان ذلك املسلم، 
رج���اًل أو امرأة، صغي���راً أو كبيراً، عاق���ال أو مجنوناً، تقياً أو ش���قياً، عاملاً 
أو جاهاًل، عدالً أو فاس���قاً، س���نياً أو مبتدعاً، عربي���اً أو أعجمياً، بدوياً أو 

حضرياً، ومن رمانا بغير ذلك فالله موعدنا وعند الله جتتمع اخلصوم.

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
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ونحن �ملجاهدين نرب�أ من �ص��فك دم م�صلٍم بغري 
ح��قٍّ �ص��و�ء كان ذل��ك �مل�ص��لم، رج��اًل �أو �مر�أة، 

�صغريً� �أو كبريً�...

�صدر لل�صيخ �أبي يحيى �لليبي حفظه �هلل مقال بعنو�ن:

) حكوم��ة �ليم��ن الأمري��كا: نح��ري دون نح��رك ( ب��نينَ في��ه �أن 
�حلكوم��ة �ليمنية تدفع بجنودها وبالب��الد نحو حرب طاحنة 

من �أجل �لدفاع عن �أمريكا

- نن�صح �جلميع بقر�ءته.



إن م���ن احمل���زن املبك���ي على أهل الس���نة في جزي���رة الع���رب خاصة، وفي 
العالم اإلسالمي عامة، ما يحاك من املؤامرات ضدهم؛ ولنا وقفة مع آخر 
املؤامرات وأخطرها، حيث أن هذه املؤامرة لن تدع ألهل الس���نة ش���يئا إال 
أهلكت���ه في دينهم ودنياهم،إنها مؤامرة أش���د أعداء هذه األمة )الرافضة( 
وال حول وال قوة إال بالله، ولس���ت أقول هذه الكلمات من يأس؛ فاليأس في 
دينن���ا من الكف���ر -والعياذ بالله- كما قال تعالى حاكي���اً قول يعقوب ألبنائه 
ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َواَل تَيَْأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه اَل  }يَا بَِنيَّ اْذَهبُوا َفتََحسَّ
يَيْ���َأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ الَْقْوُم الَْكاِفُروَن{ ولكنني أقول هذه الكلمات ملا نراه 
م���ن دعاة االنبطاح واالنهزام، وما يقومون به من صرف املس���لمني من أهل 
الس���نة عن فق���ه الصراع العقائدي الذي رفعت رايات���ه من كل أنصار امللل، 
لون املس���لمني عن الدفاع عن دينهم   فهم يصدون عن نصرة دين الله، ويُخذَّ

وأعراضهم وكرامتهم واستعادة أراضيهم التي اغتصبت من أعدائهم.

 ونحن بحمد الله في ثغر من ثغور اإلسالم، ومع طليعة أهل السنة اجملاهدة 
في جزيرة محمد صلى الله عليه وس���لم، نعد العدة ملواجهة أعداءنا الذين 
يحتلون أراضينا، من الصهيوصليبية العاملية وعلى رأسها أمريكا، وعمالئهم 
م���ن احلكومات املرتدة، وأيضاً نعد عدتنا لش���ر )الرافضة اجملوس( الذين 
يتربصون بنا، ولسنا بغافلني عنهم، وال عن مخططاتهم التي نحن في صدد 
توضيح ش���يء منها؛ ليتضح ش���رهم ألهلنا أهل الس���نة، وليعلموا ما يحاك 

لهم، فأقول وعلى الله التكالن:

 إن اخملط���ط الرافض���ي الحت���الل اجلزيرة والش���ام أصبح أم���راً واضحاً 
ألولي األبصار، وكما ش���اهدنا االجتماع بني قادة الش���رك اإلثني عش���رية 
والنصيرية، وكيف كان اخلطاب موجها إلى أنصارهم الرافضة، وهو يحمل 

أمرين وهما:

 �الأول: الش���عارات املضلل���ة التي تهيج املنطقة كاملة س���نية أو رافضية ك� 
)امل���وت ألمريكا، واملوت إلس���رائيل، ورف���ض االحت���الل للمنطقة وخاصة 
اجلزيرة وفلس���طني، والتصدي للغطرس���ة األمريكية، وغيرها( استعطافاً 

ألهل السنة.

�لثاين: إظهار القوة في اخلطاب العسكري، وذلك عن طريق حزب الالت 
في لبنان، واملفاعل النووي في إيران، وما ش���اهدناه من لقاءات مع )رئيس 
ح���رس حدود اليه���ود من جهة لبنان، حس���ن نصر الله( وم���ع املرمتني في 
أحضانهم من قادة حماس )التي أصبحت ال تتنفس نفساً وال تتحرك حركة 

إال بأوامر الرافضة في إيران(.

فبهؤالء وضع اخملطط، وقامت املؤامرة لتش���ييع املنطقة من فلس���طني إلى 
طه���ران، وقد قس���مت األدوار فيما بينه���م، وكان من أهم ه���ذه األدوار هو 
جعل القضية احملورية لألمة اإلس���المية »فلس���طني« تقودها راية رافضية 
برموز سنية؛ لكي جتد لها القبول بني عوام املسلمني املتعاطفني مع قضية 
فلس���طني، وهذه هي القاصمة لدعاة احل���وار والتقارب )الذين يدعون ليل 

نهار للتقارب مع الرافضة(.

 ألن تبنِّي الش���عوب للمذه���ب الرافضي معناه أن هؤالء الدعاة س���يذوقون 
م���ا ذاقه أهلنا من أهل الس���نة في العراق ولبنان و إي���ران وغيرها من قبل 
املتش���يعني اجلدد، الذين س���يحملون العداء ألهل الس���نة وبحقد أشد من 

الرافضة أنفسهم.

 وس���يكون للع���رب املتش���يعني ال���دور األكب���ر في املرحل���ة القادم���ة، حيث 
س���تجعلهم إيران خطها األول في احتالل املنطقة، وفي املواجهة العسكرية 
من الداخل، وحيث أن التش���يع قد ظهر اآلن في أوس���اط عوام الس���نة في 

مصر، وجزيرة العرب، والشام وفلسطني، والله املستعان.

 وحي���ث أن الرافضة ف���ي لبنان أصبحوا أقوى تواجد عس���كري، ولهم كتلة 
سياسية تدير اخملططات اإليرانية في املنطقة، وتقوم بفرز أهل السنة  بني 
التحييد، أو االغتياالت، أوالتجييش، وتقوم باللعب بورقة املقاومة إلسرائيل 
ب���ني مد وجزر؛ لتبقي حالة التوتر قائمة ف���ي املنطقة؛ ولتظهر إيران بأنها 
الق���وة الوحي���دة في املنطق���ة التي تس���تطيع أن تكون حامي���ة للمنطقة من 

اليهود، بالتحالف مع احلكومة النصيرية الرافضية في سوريا.

 كل هذا باإلضافة إلى ما يراه أهل الس���نة م���ن حكوماتهم العميلة املرتدة، 

اأب� �صفيان االأزدي

فرق ومناهج
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التي تقيم املؤمت���رات واالجتماعات -وآخرها مؤمت���ر الرياض- والتي تعقد 
حل���رب اجملاهدي���ن من أبن���اء أهل الس���نة، والقض���اء على اجله���اد، إرضاًء 
للصهيوصليبي���ة وعلى رأس���ها أمري���كا، التي كانت الس���بب ف���ي وضع بعبع 
الرافضة اإليراني في املنطقة؛ مما سبب ألهل السنة حالة من فقدان األمن 
في دينه ودنياه، وأصبح كل من يظهر دينه اإلسالمي السني يخشى عليه من 
األس���ر، أو القتل، أو التش���ريد، وخاصة الذين يحققون عقيدة الوالء والبراء 
على أرض الواقع، في تعامالتهم مع اخلاصة والعامة من احلكومات املرتدة، 
أو التحس���ب لقدوم إيران بدالً من هذه احلكومات العميلة التي جترأت حتى 
على األعراض )كما حصل هذه األيام في مدينة »بريدة« بنجد، عندما أُسرت 
عائلة بأكملها )رجل وزوجته وأوالده( ال لش���يء إال ألنهم س���نيون متعاطفون 
م���ع اجملاهدين( فكيف يكون األمان واحلكومات العميلة تس���لطت حتى على 
األعراض؟ وما سيكون من الرافضة إال أشر من ذلك، فأي أمان يعيشه أهل 

السنة في اجلزيرة؟.

وقد متت هذه األيام الهدنة وأوقفت احلرب )ببيع القضية ودماء أهل السنة 
الذين ش���اركوا في احلرب( بني الرافضة املس���مون باحلوثية في اليمن، وبني 
احلكومة السلولية واحلكومة اليمنية، وذلك بتدخل إيراني عن طريق سوريا؛ 
حتى يتهيأ للرافض���ة أن يعدوا العدة، ويرتبوا الصفوف حلصار اجلزيرة من 
كل اجتاهاته���ا؛ بعد أن ظه���ر عجز احلكومتني عن التص���دي لهذه اجلماعة 

الرافضية.

فاحلل الأهلنا اأهل ال�صنة ه� كاالآتي:

�أواًل/ احلف���اظ على ش���باب األم���ة وتوعيته���م عقدياً عن حقيق���ة الصراع، 
وأهداف كل الرايات وامللل املشاركة في الصراع.

ثاني��ًا/ نصرة اجملاهدين من أهل الس���نة، س���واًء في الثغ���ور بالدعم املادي، 
والدعم املعنوي، كالدعاء لهم في املنابر واالهتمام بقضاياهم ونشر أخبارهم 
وانتصاراتهم، وغيرها، ونصرتهم في الداخل على األراضي التي ليست أرض 
ص���راع باإليواء، ونقلهم وتأمني الطريق لهم، والتجهيز ملا يحتاجونه ألمورهم 

العسكرية والتنظيمية.

ثالث��ًا/ الدفاع عنهم، وعدم الرضا بوص���ول املرتدين إليهم، والتضليل عنهم 
ما استطاع إلى ذلك سبياًل، وإيصال أي معلومة مهمة إليهم.

رابعاً/ كفالة أسرهم، والوقوف معهم، وإحياء قضاياهم إذا اعتدي عليهم من 
ِقبل الطاغوت، سواًء بالنفس أو بالكلمة، أو مبا يستطاع.

خام�ص��ًا/ احلرص على التنظيم الداخلي، وتكوين اخلاليا الس���رية، وتطوير 
الذات في اجملاالت الش���رعية والعسكرية، والسياس���ية واالقتصادية، وغير 

ذلك، كل على حسب حاله وقدرته.

�صاد�ص��ًا/ احلرص على التغلغل داخل مواقع الرافضة، ورصد كل التطورات، 
وخاصة الدعوية والعسكرية.

�ص��ابعًا/ احلرص على الدعوة الفكرية داخل أوساط أمن الدولة، وجتييشهم 
للعمل اجلهادي داخل إداراتهم.

ثامنًا/توضيح حقيقة عجز الدولة في الدفاع عن نفس���ها وعن أهل الس���نة 

م���ن العدو القادم، وكما باعت في جازان س���تبيع ف���ي غيرها، وإظهار موقف 

اجملاهدين من أهل السنة في حروبهم ألعدائهم، ودعوة العوام لنصرتهم.

تا�ص��عًا/ اإلعداد للحرب القادمة بش���راء أنواع األسلحة وتخزينها، والتدرب 

عليها.  

 وختامًا:

أوصي إخواننا الصادقني في نصرة الدين، القابضني على اجلمر، والقابعني 

خلف األس���وار في س���جون الطواغيت، وإلى كل مس���لم يحمل في قلبه غيرة 

ا  املؤمنني، أن يحذروا من مكر فرعون الذي وصفه الله في قوله تعالى: }َولَمَّ

ْجُز َقالُوا يَا ُموَسى اْدُع لَنَا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعنَْدَك لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا  َوَقَع َعلَيِْهُم الرِّ

ْجَز ِإلَى  ا َكَشْفنَا َعنُْهُم الرِّ ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَك بَِني ِإْسَراِئيَل * َفلَمَّ الرِّ

أََجٍل ُهْم بَاِلُغوهُ ِإَذا ُهْم يَنُْكثُوَن{ األعراف )135-134(، 

إن ما يقوم به طواغيت اجلزيرة عامة، وال سعود خاصة، هي محاولة سحب 

اجملاهدي���ن الصادقني للدخ���ول معهم في معركتهم ض���د الرافضة، وبهؤالء 

اجملاهدين س���تجيش الش���عوب الس���نية معهم،ألنهم لم يس���تطيعوا مبشايخ 

الصحوة الذين ش���اركوهم في احلرب، وأظهروهم في إعالمهم أن يجيش���وا 

الش���عوب، فليس لهم في هذا األم���ر إال اجملاهدين )وخاصة القدامى منهم( 

الذي���ن وفقه���م الله ألن يكون له���م أثر في اجلهاد، ثم بالضغ���ط على إخواننا 

في الس���جون، ووضعهم أمام حل واحد وهو الدخ���ول معهم في احلرب ضد 

الرافض���ة، بعد أن ظهر عجز جيش���هم في حربهم ض���د احلوثيني الروافض 

في اليمن، وبهذا س���تعرض احلكومة الس���عودية على اجملاهدين أن يشتركوا 

معها في احلرب، وقد يضطروا لتركهم يقاتلوا حتت راية مس���تقلة غير راية 

الدولة؛ لعلم الدولة مبعتقد هؤالء اجملاهدين، وهذا هو اخلطر الذي سيؤتى 

اإلس���الم من قبله، واملكر الذي س���يقوم به فراعنة هذا الزمان، وس���يجعلون 

اجملاهدين داخل دائرة أمنية يصعب فيها -إن لم يكن مس���تحياًل- حتقيق ما 

يظنونه من املصالح املوهومة، التي سيقوم بعرضها املنهزمون إلقناع إخواننا 

بالدخول في هذه احلرب؛ فاحلكومات املرتدة )وهي حتت تهديد الروافض( 

الزال���ت متارس الكفر البواح وحرب الس���نة في كل مكان، وحمالت االعتقال 

املكثف���ة في أرض احلرمني، حتى األعراض لم تس���لم منهم، فكيف إذا حتقق 

لهم النصر، وزال اخلطر عنهم، ماذا سيفعلون بنا؟.

 ونحن أقدر -بإذن الله-  أن نقيم دولة اإلس���الم، ونقاتل حتت راية التوحيد 

التي يحملها املس���لمون بقيادة أميرنا و إمامنا أبي عبد الله أس���امة بن الدن 

-حفظ���ه الل���ه- والتي رفعت منذ زمن، من أجل إع���الء كلمة الله في األرض، 

وقت���ل حتتها آالف من ش���باب أمتنا، ولنا في إخوانن���ا اجملاهدين في العراق 

وأفغانس���تان والصومال عبرة على قدرة إقامة دولة اإلسالم عندما نكون يداً 

واح���دة، بعيداً عن التلوث بالركون إل���ى الطواغيت، أو القعود معهم؛ ألن الله 

���ُكُم النَّاُر  يق���ول محذراً من الركون إليهم }َواَل تَْرَكنُوا ِإلَى الَِّذيَن َظلَُموا َفتََمسَّ

َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ اَل تُنَْصُروَن{ هود )112(. 
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إلى اجملاهدين األبطال في جزيرة العرب، إلى اجلبال الش���امخة، إلى حماة 
الدي���ن، إلى اجليش الذي بش���ر به رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم فقال: 
)يخرج من عدن أبني أثنا عش���ر ألفا ينصرون الله ورس���وله هم خير من بيني 

وبينهم( رواه أحمد.

أق���ول لكم، قال الله س���بحانه وتعالى: }َواَل تَِهنُوا ِفي ابِْتَغ���اِء الَْقْوِم ِإْن تَُكونُوا 
تَْألَُم���وَن َفِإنَُّه���ْم يَْألَُموَن َكَما تَْألَُم���وَن َوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه َم���ا اَل يَْرُجوَن َوَكاَن اللَُّه 

َعِليًما َحِكيًما{ آل عمران )104(.

نع���م إخوة العقي���دة: ال تهنوا في ابتغاء القوم؛ فما أظن إال أنها أخر جولة من 
ج���والت النزال مع أمريكا الكافرة، س���اقها الله إليكم، وأكرمكم بهذا الفضل 
الذي س���وف يكون على أيديكم، وفوق أرضك���م، أرض محمد صلى الله عليه 

وسلم؛ وهو نهاية ما يعرف بالواليات املتحدة األمريكية قريباً بإذن الله.

فقبل احلادي عش���ر من س���بتمبر كانت أمريكا في ع���ز مجدها االقتصادي، 
وكان���ت األموال جتبى إليها من كل مكان، فغزاها اجملاهدون في عقر دارها، 
فأصابوها في مقتل، ومن يومها بدأ النزيف االقتصادي للخزانة األمريكية.

ثم غزت أمريكا أفغانس���تان، ومع أن الروس حذروه���ا من الوقوع في الوحل 
األفغان���ي، إال أن غرور أمريكا قد مأل العالم، وظنوا أن الروس يحس���دونهم 
على هذه الفرصة العظيمة - في تصورهم - التي ظنوا أنها س���وف تس���مح 
لهم بالقضاء على طالبان والقاعدة، والسيطرة على بحر قزوين وما يوجد به 
م���ن غاز وبترول، ثم زاد طمعها فادعت أن هناك عالقة بني القاعدة وصدام 
حسني، ومع معارضة بعض حلفائها األوربيني، وخروج مئات اآلالف من البشر 
يقولون لها: )ال لسفك الدم األحمر من اجل النفط األسود( إال أنها لم تكترث 
بأحد، فدخلت العراق متجبرة متغطرسة، تتبعها العجوز الشمطاء بريطانيا؛ 
لعلها حتصل على ش���ي من الفتات من كعكة الع���راق، فنازلها اجملاهدون في 
الساحتني، وصدقوا الله فصدقهم وأيدهم بنصره، وحرموها مما كانت تصبو 
إليه من س���رقة ثروات املسلمني، وكبدوها اخلس���ائر تلو اخلسائر، ففي عام 
2007 كشفت جلنة الدميقراطية في الكونغرس بأن تكاليف أمريكا في حربها 
في العراق وأفغانستان بلغت )5،1( تريليون دوالر، كما أفادت دراسة أعدها 
البنتاغون بأن )19( ألفاً من اجلنود األمريكان يعانون من مشاكل نفسية بعد 
الع���ودة من جبهة العراق، منها اإلرهاق النفس���ي، واالكتئ���اب، واإلفراط في 
تناول الكحول واخملدرات، وذكر معهد اجمللة األمريكية للجمعية الطبية بأنه 
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م���ن أصل )88235( جندياً خضعوا للفحص، فإن 11،7% منهم تلقوا عالجاً، 
وتش���ير منظمة ) من أجل مس���ئولية اجتماعية( وه���ي منظمة طبية أمريكية 
نق���اًل عن الس���يناتور الدميقراطي باني موراي: بأن تكلف���ة الرعاية الصحية 
للجن���ود األمريكان ومعوقي احلرب جت���اوزت التكلفة اخملصصة لها والبالغة 
)650( ملي���ار دوالر، مؤك���داً من جان���ب آخر بأن الصدمة العقلية والنفس���ية 
للجنود العائدين من العراق ستستمر معهم طوال حياتهم كما نشرت صحيفة 

.)USA TODAY(

ثم ج���اءت األزمة االقتصادية، والتي هي ثمرة من ثمرات احلادي عش���ر من 
س���بتمبر، ونتيجة للنظام الربوي العاملي الذي تقوده أمريكا، فقد ارتفع عجز 
امليزاني���ة في الواليات املتحدة األمريكية لعام 2009 إلى )1،3( تريليون دوالر 
بينما تراوحت نسبة البطالة بني 9%  و10%، أما حجم االنكماش االقتصادي 
ين الوطن���ي إلى )12(  فق���د بل���غ 6%،وهو األس���وأ منذ رب���ع قرن، ووص���ل الدَّ
تريليون دوالر، وإفالس أكبر الش���ركات والبن���وك األمريكية، هذا إلى جانب 

احلرب التي تخوضها أمريكا، والهزائم التي تتلقاها.

ثم جاءهم ما لم يكن في احلسبان، عملية البطل اجملاهد عمر الفاروق -فك 
الله أسره-، هذا البطل الذي فتح على أمريكا باب النهاية، وهدم كل األنظمة 
واإلج���راءات الت���ي اتخذتها أمريكا لتحمي نفس���ها من ضرب���ات اجملاهدين 

خالل الثماني سنوات املاضية، وعمليته لم تنفذ، فكيف إذا نفذت؟.

هل س���معتم في الدنيا كلها بقوم يثخنون في عدوهم إن نفذت عملياتهم وإن 
لم تنفذ، يا س���بحان الله }َذِل���َك ِبَأنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمنُ���وا َوأَنَّ الَْكاِفِريَن اَل 

َمْولَى لَُهْم{ محمد )11(.

وعندم��ا تبنى تنظيم �لقاعدة يف جزيرة �لع��رب عملية )ديرتويت( جن 
جنون �أمريكا، فماذ� يعني لها هذ� �لتبني؟

1- يعني أن الش���يخ أس���امة قد فت���ح لهم إحدى اجلبهتني الت���ي وعد أمريكا 
بفتحها، ف���ي الوقت الذي يحاولون فيه الفرار من أفغانس���تان والعراق بأقل 

اخلسائر.

2- يعني محاولة الس���يطرة على أهم املنافذ البحرية )باب املندب( فالقاعدة 
في اليمن، وحركة الشباب اجملاهدين في الصومال؛ فأين املفر؟

3- يعني أن 30% من صادرات البترول، و65% من التجارة العاملية في خطر.

4- يعني فشل جميع األجهزة األمنية و االستخبارية، وأن أمريكا بعد كل هذه 
السنوات ما زالت في خطر من ضربات اجملاهدين.

5- يعن���ي أن القاعدة ال تريد هزمية أمري���كا فقط، بل تريد زوال أمريكا من 
الوجود.

لذل���ك أمريكا مجب���رة أن تقاتل في جزيرة العرب، وأظنها على اس���تعداد أن 
تفر من جبهة  أفغانستان والعراق؛ ألن القتال في أفغانستان والعراق يكلفها 
املليارات في مقابل أنها لم جتني ما كانت تصبو إليه من السيطرة على ثروات 

الشعوب املظلومة هناك والقضاء على طالبان والقاعدة.



أما في جزيرة العرب فاألمر مختلف فهي ال تريد الس���يطرة على الثروات؛ 
وإمن���ا تريد احملافظة على ما هو حتت س���يطرتها أص���اًل، فثروات جزيرة 
العرب من الغاز والبترول مستباحة من الواليات املتحدة األمريكية، وحتت 
س���يطرتها، وأظنها تريد إش���راك الهند في حربها الظاملة؛ لتتفرغ جلزيرة 

العرب، وذلك بالتحريش بينها وبني باكستان.

فالهن���د والصني تعتبران من الدول املرش���حة ملنافس���ة اقتص���اد الواليات 
املتحدة األمريكية؛ فهي في حرب تس���تنزفها املليارات، أما منافس���يها فهم 

في تقدم وانتعاش اقتصادي.

فأمريكا حتاول ابتزاز الصني؛ وذلك ببيع أس���لحة لتايوان؛ لتضغط عليها، 
بعد أن رفضت الصني إقراض أمريكا.

ثم أقنعت دول اخلليج بضرورة إنش���اء درع صاروخي ملواجهة إيران، وأظن 
أن دول اخللي���ج ال حتتاج لإلقناع، فهم فعاًل مرعوب���ون من إيران، ولكن ما 
يه���م أمريكا هو احلصول على املال ب���أي طريقة، وهذه نفس طريقة تفكير 
الرئيس اليمني على عبد الله صالح الذي يحاول اس���تثمار قضية اإلرهاب 

للحصول على الدعم املادي.

فيا شباب اجلزيرة اقبلوا منحة الله سبحانه وتعالى واشكروه على فضله، 

فسوف يكون لكم شرف اإلجهاز على أمريكا الكافرة.

أمري���كا التي قتل���ت مئات اآلالف من املس���لمني ف���ي العراق وأفغانس���تان 

والصومال.

أمريكا التي نهبت ثروات املسلمني وأذلتهم.

أمريكا التي تدعم إس���رائيل ومتدها بالسالح الذي تقتل به إخواننا وأهلنا 

في فلسطني.

أمريكا التي تدعم األنظمة الفاسدة التي تسلطت على رقاب املسلمني.

فش���دوا عليها، واصبروا واصدق���وا الله يصدقكم، فأمريكا اليوم ليس���ت 

أمري���كا األمس، أمري���كا اليوم فقي���رة.... نعم أمريكا اليوم فقيرة تتوس���ل 

حلفائها اخلليجيني أن يستروا فقرها بعد أن أذلها الله على أيدي إخوانكم 

اجملاهدي���ن، وأنهكته���ا احلرب، وهي اليوم تترنح م���ن ضربات اجملاهدين، 

وحتاول الفرار من أرض النزال، ولم يبقى إال اإلجهاز عليها،س فلعله يكون 

عل���ى أيديكم }َواللَُّه َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن{ يوس���ف 

.)21(

27 صدى املالحم - العدد الثالث عشر



اأ�ص�اء على

صدى املالحم - العدد الثالث عشر28

حامل امل�صك

يحك���ى أن رج���اًل أعمى عاد إليه بصره حلظة؛ فلم ي���رى من هذا الكون إال 
رأس دي���ك، ثم عاد أعم���ى كما كان؛ فكان إذا قيل ل���ه: إن فالناً بنى قصراً 

عظيماً. 

تساءل األعمى: كيف هو من رأس الديك؟

 وإذا قيل له: وصل اليوم إلى امليناء سفينة ضخمة.

 تساءل: كيف هي من رأس الديك؟

 وهكذا؛ كلما ذكر له ش���يء قال: كيف هو من رأس الديك؟ ألنه لم يش���اهد 
غيره، ويريد أن يقيس كل ش���يء على الذي شاهده من هذا الكون، و لذلك 
دائم���اً ما تكون نتائج تعامله عكس���ية وخطيرة، خصوص���اً عندما يقرر أن 

يتعامل معه على أنه قريب من رأس الديك. 

وال ف���رق بني قائد الق���وة املركزية للقي���ادة األمريكية )بتراي���وس( والرجل 
األعم���ى ؛ وإن كان األخي���ر معذوراً؛ ألن���ه لم يرى من ه���ذا الكون إال رأس 
الديك، أما )بترايوس( فقد قرأ الكثير عن احلروب، وسمع الكثير، وشاهد 
الكثي���ر، وأُعطي العديد من الدورات العس���كرية،  ثم ال يجد البنتاجون في 
رأسه من مواجهة اجلماعات اجملاهدة التي تناهض املشروع األمريكي في 

العالم اإلسالمي إال مارآه األعمى من هذا الكون.

فف���ي كل منطقة من مناطق الص���راع التي يتواجد فيها اجملاهدون )العراق 
- أفغانس���تان - باكستان - الصومال - املغرب اإلسالمي - جزيرة العرب( 

يستخدم خطته العمياء، فيقال مثاًل ل�)بترايوس(: ما احلل مع باكستان؟

فيقول: كيف هي من العراق؟!.

ما احلل مع أفغانستان؟ الصومال؟ مغرب اإلسالم؟ اليمن؟

فيقول: كيف هي من العراق؟! 

وهذ� يعطينا داللتني ال غري:

> إف���الس العقلية العس���كرية األمريكية عن إيج���اد خطط جديدة، وحلول 
بديلة في مواجهة القاعدة. 

> أن البنتاجون ال يحرص على النصر، بقدر ما يسعى لتأخير الهزمية. 

وقب���ل الش���روع في التفصيل غير اململ -إن ش���اء الله- ال ب���د أن نضع في 
حسباننا أبرز أدوار اخلطة وأخطرها، وهي:

< اإلعالم والقنوات الفضائية )خصوصا األخبارية(

< املؤسس���ات العلمي���ة اإلس���المية الرس���مية وغي���ر الرس���مية حلكومات 
املنطقة، خصوصاً العلماء التابعني آلل سعود. 

< موس���م احلج الذي كان كفار قريش يس���تغلون فيه توافد الناس لتش���ويه 
صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذه األيام لم يعد احلج إلى البيت 

العتيق، وإمنا أصبح احلج إلى قصور آل سعود وعلمائهم.

مالحظ��ة هام��ة: قد يكون دور العلماء واملؤسس���ات العلمية إما مباش���رة 
م���ن قبل األمريكان، وإم���ا عن طريق وكالئهم من ح���كام املنطقة، وإما عن 
طريق العلماء التابعني لوزارات الداخلية، وقد يكون بعضهم مستغفاًل تأتيه 

الصورة خالف الواقع.



اجلزائر:  �صهر ع�صٍل مل يدم ط�ياًل

ولم تكن هذا اخلطة العمياء من ابتكار )بترايوس(، وإمنا استقاها من التجربة 
اجلزائرية الفرنسية في مواجهة اجلهاد الشعبي املسلح، وذلك عندما قاموا 
بدس أفراد من اخملابرات اجلزائرية في صف اجلماعة اإلسالمية املسلحة، 
واس���تغالل فترة س���يطرة اخلوارج على القرار بعد مقتل القي���ادة الصادقة، 

ليقوموا بعدها بأعمال ال تتم إال من قلوب فقدت أدنى درجات الرحمة.

مثل:

- املذابح اجلماعية.

- قتل املصلني.

- تفجير األسواق واألماكن العامة. 

فاأدت هذه �الأعمال �إىل:

- انشقاق في صف احلركة اجلهادية في اجلزائر.

- حت���ول عامة الناس من الص���ف املؤيد للمجاهدين إلى الصف املعارض له، 
وبالتالي فقد اجملاهدون احلاضنة الشعبية. 

- تعثر احلركة اجلهادية تعثراً فاق التصورات.

- سيطرة أفراخ فرنسا على احلكم.

وكان من �أبرز �أ�صباب جناح �خلطة �ملوؤقت:

- فقدان القيادة الصادقة ذات املنهج الصافي.

- إمساك اخلوارج بزمام األمور، ومن خاللهم مت االختراق من قبل  اخملابرات 
اجلزائرية. 

- كث���رة الغوغائية وعوام الن���اس، واختالط حابل اجلماعات ذات املش���ارب 
اخملتلفة بنابلها.

- استخدام اإلسالميني »املعتدلني« ومنابرهم لتشويه صورة اجملاهدين.

- استخدام علماء احلكومة السعودية الرسمني وغير الرسمني في استصدار 
فتاوى حترم اجلهاد واخلروج على احلاكم العلماني العميل لفرنسا. 

)برتاي��ض( اجلزائر اإىل اأين:

ش���هر عس���ل لم يدم طوياًل، قطعته جماعة مباركة ذات راية ومنهج منضبط 
وصاف���ي، وهي اجلماعة الس���لفية للدعوة والقتال، والت���ي كانت نواة لتنظيم 
قاعدة اجلهاد في املغرب اإلس���المي، و قد أحس���نت أميا أحس���ان في إعادة 
األمور إلى نصابها، والقطار إلى س���كته وتع���د اآلن من أخطر اجلبهات على 
الغ���رب، وأكبره���ا ف���ي أقصى أفريقي���ا »تنظيم قاع���دة اجلهاد ف���ي املغرب 

اإلسالمي«. 

مالحظ��ة يف �لتجرب��ة �جلز�ئرية: قامت مجموعة من العلماء الرس���ميني 
في أيام اجلهاد األول باس���تصدار فتاوى حترم اجلهاد ضد النظام العلماني، 
وتدع���وا إليقافه، وف���ي اآلونة األخيرة: ق���ام عدد من العلم���اء بالذهاب إلى 

اجلزائ���ر كعائ���ض القرن���ي والقرضاوي؛ بهدف تش���ويه ص���ورة اجملاهدين، 
وإثارة الفتنة بني اجملاهدين وش���ق صفهم، ولكنهم بفضل الله لم يجنوا سوى 

الفشل.

العراق: جناح �صريع ثم ف�صٌل  ذريع 

قه���ر اجملاه���دون في العراق الهيمن���ة األمريكية، وحولوها م���ن دولة عظمى 
إل���ى مادون ذلك، وملا للتجربة اجلهادي���ة في مناطق مختلفة من خبرة ودراية 
ق���رر العامل���ون في ه���ذا احلقل املب���ارك حماية ثم���رة هذا اإلجن���از، وأن ال 
يقطفها غيرهم كما حدث في أفغانس���تان بعد السقوط السوفيتي واختالف 
األحزاب، وكذلك البوس���نة والصومال واليمن صيف 94م، ولذلك أس���رعت 
أغلب اجلماعات اجلهادية وشيوخ العشائر الذين وصلت نسبتهم من عشائر 
أه���ل الس���نة في العراق إلى 70% التخ���اذ قرار الوحدة في ظ���ل دولة العراق 

اإلسالمية بأميرها املفضال أبي عمر البغدادي -حفظه الله-.

فش���كل قيام دول���ة العراق اإلس���المية ضربة أخرى للمش���روع األمريكي في 
املنطقة، وحاجزاً أمام ُس���راق الثمار؛ مما سبب تكالب األحزاب واجلماعات 
املس���لحة املنحرفة ومرتزقة العشائر مع األمريكان على مشروع الدولة، التي 
بسطت نفوذها على مناطق كثيرة ألهل السنة، وضبطت فيها األمور اإلدارية 

والعسكرية.

وم���ن هذا الباب دخل األعم���ى )بترايوس( إلى العراق مبش���روع الصحوات؛ 
فقام ب�:

< ش���راء اجلماعات املس���لحة وبعض شيوخ العش���ائر باملال واملناصب، سواًء 
مباش���رة، أو عن طريق شيوخ الصحوة غير الرسمني في احلكومة السعودية، 

وال تخفى حادثة االستراحة، وأمراء الفنادق، وجوالت اخلليج.

< السيطرة على اإلعالم، وصياغة اإلخبار على طريقته.

< تفجير األسواق واملناطق السكنية واألماكن العامة، وإلصاقها بدولة العراق 
اإلسالمية، أو القول بأن الذي قام بهذا العمل انتحاري. 

< اغتيال وجهاء ممن ليس لهم ارتباط بدولة العرق اإلسالمية، أو يخالفونها؛ 
و من ثم يقولون في وس���ائل اإلعالم:)اغتيال إمام مس���جد، أو ش���يخ عشيرة 

عرف بعدائه لدولة العراق اإلسالمية، أو تنظيم القاعدة(. 

< اس���تصدار فتاوى من املؤسس���ات العلمية في املنطقة، الرس���مية وغيرها؛ 
بأن اجلهاد غير شرعي، وجواز االنضمام للجيش العراقي، ورمي اجملاهدين 

مبختلف النقائص، ومن ثم توزيعها في العراق.

هذه �الأعمال وغريها �أفرزت:

- االقتتال الداخلي، وتُركت أمريكا تسرح ومترح.

- سيطرة الرافضة على احلكم.

- امتالء السجون باجملاهدين واملسلمني من أهل السنة. 

- تعثر العمل اجلهادي وتشويه صورته. 
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�أ�صباب جناح �خلطة �ملوؤقت: 

- أن قيام دولة العراق اإلسالمية تزامن مع وجود جماعات مسلحة تنتسب 
لإلسالم ولم يكتشف زيفها. 

- جهل الناس بخطة )بترايوس(.

- تعدد اجلماعات املس���لحة، وتعدد مشاربها ووالءاتها، وسهولة اختراقها 
وشراء ذمم قيادتها. 

- حت���ول اجملاهدي���ن الصادقني من مرحل���ة حرب العصاب���ات إلى مرحلة 
السيطرة، بغض النظر عن صحة ذلك أو خطأه-فأهل مكة أدرى بشعابها- 

ولكن املقصود أن ظهور اجملاهدين سَهل عمل الصحوات.

- الثقة العمياء باملؤسسات العلمية التابعة آلل سعود.

- وج���ود بع���ض األخطاء الفردية، وقد تكون ه���ذه األخطاء من جهة تنزيل 
األحكام الشريعة على الواقع.

- التشويه اإلعالمي، وقلة املصادر احملايدة.

)برت�يو�س( �لعر�ق �إىل �أين: 

ل���م يدم النجاح كثيراً، وفش���لت اخلطة فش���اًل ذريعاً، وقام���ت دولة العراق 
اإلس���المية بعملي���ات نوعي���ة كب���رى في بغ���داد، ول���م تس���تطع أمريكا وال 

)بترايوس( بخطته إيقافها.  

ملاذ� ف�صلت �خلطة �لعمياء �صريعًا: 

- نصر الله للمجاهدين وحفظه للجهاد.

- تكيف دولة العراق اإلس���المية مع املرحلة، والتحول من مرحلة السيطرة 
إلى الكمون وحرب العصابات.

- ثبات القيادة والراية.

- ع���دم قدرة األمريكان وعمالئهم على احتواء الصحوات، وهشاش���ة بناء 
الصحوات العقدي واإلمياني.

- فتح باب التوبة وإعالن الصفح من قبل اجملاهدين. 

- الفساد السياسي، وعدم قدرتهم على تغطية احتياجات الناس. 

- الظهور الق���وي لطالبان أفغانس���تان وطالبان باكس���تان، وبالتالي حتول 
االهتمام األمريكي إلى هناك.

 -األزمة املالية التي عصفت باالقتصاد الغربي عموما واالقتصاد األمريكي 
على وجه اخلصوص.

مالحظ��ة يف �لتجرب��ة �لعر�قي��ة: اس���تخدم األمريكان إما مباش���رة، أو 
عن طريق عمالئهم من حكومات املنطقة،علماء في املؤسس���ات الرس���مية 
وغيرها؛ حلرف مس���يرة اجلهاد، وشق صف اجملاهدين، ونذكر هنا )فتوى 
العبي���كان بحرمة اجله���اد في العراق، وفت���وى املفتي آل الش���يخ والفوزان 
بحرم���ة اجلهاد في العراق ب���دون إذن ولي األمر، واجتماع عدد من العلماء 
غير الرس���ميني على فت���وى توجب اجله���اد على العراقيني فق���ط، وفتوى 

س���لمان العودة التي جتيز املش���اركة ف���ي االنتخاب���ات، والدخول في صف 
اجليش العراقي(.

و أما عن اس���تغاللهم ملوسم احلج في احلرب على اجملاهدين، وبث الفرقة 
بينهم، فيقول أحد الذين ش���اركوا اجلهاد مع دولة اإلسالم في العراق: إنه 
من أصعب األوقات عندنا عندما يعود الناس من موسم احلج؛ ألن املشايخ 
التابعني حلكومة آل سعود يس���تغلون هذا املوسم في استقبال اجلماعات، 
وم���ن خاللهم يتم ش���ق صف اجلماع���ات اجلهادية، ونش���ر األراجيف بني 

اجملاهدين، ومن هذه األماكن بدأ تشكيل الصحوات. 

باك�صتان واأفغان�صتان: ال �صيء.

كانت جتربة األعمى )بترايوس( في العراق هي األولى له شخصياً، والثانية 
للخطة الت���ي انتهجها هناك، ولذلك عندما طلب منه معاجلة األوضاع في 
أفغانس���تان وباكس���تان، أخذ يقيس تلك اجلبهتني على العراق، ولم يتوقف 
على القياس، وإمنا بدأ في مش���روعه هناك، لكنُه لم يس���تطع حتقيق شيٍء 

يذكر من:

- شق صف اجملاهدين. 

- إفقاد اجملاهدين احلاضنة الشعبية. 

- االقتتال الداخلي. 

- مشروع الصحوات.  

- احلرب اإلعالمية.

رغم �أنه قام ب�:

< تفجير األسواق واألماكن العامة، كتفجيرات بيشاور.

< قصف املدنيني بكل وحشية؛ إلجبارهم على التخلي عن اجملاهدين. 

< اغتي���ال بع���ض الوجه���اء وإلصاق الته���م بالطالبان س���واًء باكس���تان أو 
أفغانستان، من خالل االتهام املباشر، أو التلميح.

< إتب���اع سياس���ة التفريق في اخلط���اب اإلعالمي ثم العمل���ي بني طالبان 
باكس���تان وطالبان أفغانس���تان، والتفريق ب���ني الطالب���ان والقاعدة، واآلن 

التفريق بني الطالبان أنفسهم مبعتدلني ومتشددين. 

< إنشاء الصحوات.  

< استخدام حكومة آل سعود، من خالل برامج الوساطة.

�أ�صباب ف�صل �خلطة �لعمياء: 

- توفيق الله ونصره للمجاهدين.

- ثبات القيادة ومحبة الناس للمجاهدين، والوالء التام ألمير املؤمنني املال 
محمد عمر.

- توحد اجملاهدين واجتماعهم حتت راية أمير املؤمنني املال محمد عمر. 

- انكشاف خطة )بترايوس(. 
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- وعي أهل خرسان باملكر الصليبي، وقد ظهر ذلك من خالل تصريحاتهم 
على وسائل اإلعالم، ونفيهم صلة الطالبان بالعمليات العشوائية.

- احلملة اإلعالمية التوعوية بشأن التفجيرات، ومن وراءها، وسرعة نفي 
العمليات.

- ال وزن حلكومة آل سعود هناك، وعدم ثقة أهل خرسان بالعلماء الرسمني 
وغيرهم. 

- ال تأثير للجماعات اإلسالمية السلمية. 

مالحظة يف �لتجربة �الأفغانية �لباك�ص��تانية: حتدث الش���يخ أسامة بن 
الدن في رسالة له إلى العراق )السبيل إلحباط املؤمرات( عن الدور الكبير 
الذي قامت به املؤسس���ات العلمية الرس���مية وغير الرسمية آلل سعود في 
اختالف األحزاب، وش���ق صف اجملاهدين األفغ���ان، وتقاتلهم، وأنهم دائماً 

ما كانوا يقفون حجر عثرة أمام توحد اجملاهدين بعد هزمية السوفيت.

وذكر الشيخ أبو بصير -حفظه الله- أن رئيس حكومة طالبان سابقا )املال 
محم���د رباني( عندم���ا ذهب للعالج في بالد احلرمني اس���تقبلته احلكومة 
الس���عودية بعلمائها اس���تقباالً كبيراً، ثم طلبوا منه تس���ليم الش���يخ أس���امة 
-حفظه الله- فأخبرهم أن الشيخ أسامة ضيف، وال يجوز تسليمه، فأحلوا 
عليه كثيراً؛ فأخبرهم باملثل األفغاني الذي فيه أن رجاًل أفغاني سألوه: كم 
عمرك؟ فقال: أربعون، فجاءوا له بعد أربعني س���نة، وسألوه نفس السؤال: 

كم عمرك؟ فقال: أربعون، فاستغربوا فقال لهم: كلمة األفغاني واحدة.

ث���م ق���ال املال محمد رباني: نح���ن األفغان عندنا كلمة واح���دة، ال ميكن أن 
نغيرها.

أما اآلن فهناك دور كبير تقوم به احلكومة الس���عودية واملؤسس���ات العلمية 
التابعة لها في احلرب على املس���لمني هناك، وال تخفى الفتاوى التي تنتقد 
اجملاهدي���ن وحت���رم القت���ال معهم، وم���ا ظهر كذل���ك من اس���تقبال زعماء 
اجلماعات اإلس���المية الباكس���تانية أثن���اء احلج، وكذلك زيارة الس���ديس 
لبرويز مش���رف والدعاء له بالتوفيق والنصرة بعد هدمه للمسجد األحمر، 

وذلك بهدف التشويش على عوام الناس الذين تأثروا من فعله الشنيع.

ال�ص�مال:  عجز تام 

ظهر ذل���ك في تقدم حركة الش���باب اجملاهدين، وس���يطرتها على مختلف 
واليات الصومال، وأجزاء كبيرة من مقديش���و، بينما تتراجع القوى املعادية 
يوم���اً بعد ي���وم، وال متلك أمري���كا في الصوم���ال إال ما ميلك���ه املتفرج في 

املدرجات. 

ويرجع ذلك لياأ�ٍس تام من تلك �جلبهة �ملباركة، وف�صل خمططاتهم �لتي 
جربوها مثل:

< التدخل املباشر، وغير املباشر عبر القوات األفريقية.

< تولية الوجه اإلس���المي ش���يخ ش���ريف ملقالي���د احلكم، وع���زل عبد الله 
يوسف. 

< جتييش بعض اجلماعات املس���لحة ضد حركة الش���باب اجملاهدين، مثل 
)جماعة أهل السنة واجلماعة( وهي صوفية مشركة. 

< اس���تصدار فت���اوى من مؤسس���ات علمي���ة داخلية تدعوا لوق���ف القتال، 
وإمهال شيخ شريف فترة حتى يحكم الشريعة. 

< اس���تصدار فت���اوى من مؤسس���ات علمي���ة خارجية تدعوا لطاعة ش���يخ 
ش���ريف، ووقف القتال، وبناء مؤسسات تدين بالوالء للحاكم العميل لليهود 

والنصارى. 

< اغتيال القيادات مثل آدم عيرو وصالح النبهاني - تقبلهم الله -. 

< تفجي���ر األماك���ن العام���ة، مثل ما حص���ل في اجلامعة أثن���اء حفل تخرج 
الطالب.

< قصف وحشي وعشوائي للمناطق السكنية. 

< قتل قيادات من احلزب اإلس���المي واتهام حركة الش���باب، وقتل قيادات 
من حركة الشباب واتهام احلزب اإلسالمي.   

بع�س �أ�صباب عجز �خلطة: 

- توفيق الله عز وجل للمجاهدين.

- وضوح الهدف، وصفاء املنهج، ووحدة اجلماعة.

- ثبات القيادة، ودرايتها بالواقع. 

- اس���تمرار توجيه���ات علم���اء اجملاهدي���ن الصادقني ومتابعته���م الدقيقة 
لألحداث.

- جترب���ة الن���اس حلركة الش���باب اجملاهدين وارتياحهم الت���ام من طريقة 
حكمهم.

- توفي���ر احلرك���ة لألم���ن املفقود منذ س���نني ف���ي املناط���ق الواقعة حتت 
سيطرتهم.  

مالحظة يف �لتجربة �ل�صومالية:

بلغن���ا م���ن اإلخوة ف���ي حركة الش���باب اجملاهدين في الصوم���ال ما قام به 
ع���دد م���ن العلماء الصومال���ني البارزين بعد ذهابهم للح���ج، حيث كونوا ما 
يس���مى )بالوف���اق(، ثم عادوا إلى الصوم���ال بهذا املش���روع، و كان من أول 
أعماله���م إلقاء الندوات واحملاضرات، والتي غلب فيها احلديث عن الفنت، 
والطعن غير املباش���ر واملباش���ر باجملاهدين، وقام���وا بالتركيز كذلك على 
مصطلح الرجوع إلى العلماء الكبار، وقاموا بتحريف عقيدة الوالء والبراء، 
والتالع���ب في تنزيل األحكام الش���رعية، وزعموا أن اجملاهدين هم س���بب 
القتل والقصف من العدو، واس���تمرت حمالتهم عدة أش���هر، واس���تخدموا 

فيها جميع املنابر اإلعالمية.

وحت���دث اإلخ���وة أن أولئك العلم���اء قاموا بع���د تلك احلمل���ة ذات التمويل 
اخلارج���ي؛ بجم���ع العلم���اء وطلبة العلم م���ن مختلف املناطق، وش���كلوا ما 
ُس���مَي بهيئة علماء الصومال، ثم بعد ذلك تكلموا عن شرعية حكومة شيخ 
شريف، وأنها إسالمية، ثم جرموا أعمال اجملاهدين ضد القوات األفريقية 
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والقصر الرئاسي.

وأض���اف األخ���وة أن ه���ذه االنحرافات رغم أنها س���ببت قالق���ل في بداية 
األمر، إال أنها لم تدم طوياًل؛ وبان للناس كذبهم، و لم يستس���يغوا أباطيلهم 
االنهزامية؛ فتف���رق بعدها هؤالء العلماء إلى خارج الصومال، وما عاد لهم 

صوت. 

اليمن: نهاية ماأ�صاوية 

ال ش���ك عندنا أن أمريكا ليس في جعبتها سوى سهام األعمى )بترايوس(، 
وظهر ذلك في:

- زياراته املتكررة لليمن، ولقاءاته بعلي عبد الله صالح وكبار املسئولني. 

- العلميات التي وقعت في أرحب وأبني وشبوة واألجاشر وعبيدة. 

- السياسات التي نلمسها في بعض املناطق.

- قصف عشوائي للمدنيني في أبني وشبوة.

- س���عيهم لقت���ل القي���ادة -كما زعموا- في ش���بوة، ومحاولة قتل املس���ئول 
العسكري في أرحب، وزعمهم قتل ستٍة من القيادات في األجاشر.

- قتل القائد جميل العنبري تقبله الله في قصف أمريكي.

- محاولة قتل الشيخ األنصاري محمد احلنق، واألنصاري عايض الشبواني 
-حفظهم الله- أكثر من مرة. 

- احل���رب اإلعالمية الغبية والس���اذجة، فمثاًل: رب���ط القاعدة باحلوثيني، 
رب���ط القاعدة باحلراك اجلنوب���ي، وفي الواليات اجلنوبي���ة ربط القاعدة 

بنظام صنعاء واحلزب احلاكم.

- إرهاب القبائل وتخويفهم بالصواريخ األمريكية والطائرات، فمثاًل يقول 
علي عبد الله صالح لبعض مش���ايخ القبائل: )أحسن لكم أن تتعاونوا وعاد 

الصواريخ بيدي(.  

- إخالء بعض املناطق من القوات العسكرية، واستبدالهم ببعض املأجورين 
من أبناء القبائل. 

- اس���تخدام بعض اإلس���الميني لتش���ويه صورة القاعدة، وأنه ال مش���روع 
لديهم إال العنف.  

- زي���ارة أمني عام منظمة مؤمتر العالم اإلس���المي، وزيارة عائض القرني 
وغيره من العلماء.

وهناك بع�س �خلطط مل ي�صتطيعو� �إىل �الآن تطبيقها ِمثل:

< اس���تحداث جماع���ات مس���لحة ذات متويل إس���المي ظاه���راً وأمريكي 
باطناً. 

< اس���تغالل بع���ض مش���ايخ القبائل املأجوري���ن املوالني آلل س���عود حلرب 
القاعدة، والتضييق عليها.

< جتيير عمل بعض املؤسس���ات اخليرية التي تعتمد على ش���يوخ املؤسسة 

الرس���مية آلل سعود وغير الرس���مية إلى مواجهة القاعدة إعالمياً، مقابل 
الدعم والتمويل، كما فعلوا في الصومال.

و�صب��ب العجز ع��ن حتقيق اأدنى اأه��داف اخلط��ة العمياء حتى 
االآن بف�صل اهلل ه�:

- حماية الله للمجاهدين.

- فش���ل خطة )بترايوس( في العراق، أفغانس���تان، باكستان، الصومال، مع 
انكشافها وظهورها لعامة الناس في اليمن.

- وجود جماعة واحدة قوية وتتمتع باالنتش���ار وذات شعبية كبيرة بشيخهم 
أسامة بن الدن وال مزايدة عليهم في مختلف الواليات. 

- وض���وح أهدف اجملاهدين عن���د الناس، وهي حترير جزي���رة العرب من 
الصليب���ني وعمالئهم، والوصول إلى بيت املقدس ولذلك جند أن الش���عب 
اليمني من ش���ماله إلى جنوبه يتداعى ويتحزب مع أهل اإلس���الم واجلهاد 

في سبيل الله، وتعاطف الناس يتعاظم لدرجة تفوق التصورات.. 

- الفساد السياسي واإلداري واملالي، وبُغض الناس للحاكم وما تفرع عنه.

- عدم القدرة على التنمية. 

- خوف بعض املأجورين من مشايخ القبائل أن يتحول مصيرهم إلى مصير 
الصحوات في العراق، والذين خس���روا كل شيء، فال األمريكان وال املالكي 
اس���تطاعوا احتوائهم، وال وج���دوا من يحميهم، ولذل���ك أكثر أعمالهم هي 

استعراضية الستدرار املال.

- كثرة التدخالت اخلارجية واختالف مشاريعها، فلكل واحد من املتدخلني 
مشروع خاٌص به. 

اأما عن احلل�ل املقرتحة الإنهاء م�صل�صل )برتاي��ض(:

< التوعية اإلعالمية وتنويع الوسائل في ذلك، كالتواصل املباشر مع أعيان 
املنطقة املستهدفة من التفجيرات.

< اجله���اد الش���عبي حت���ت جماع���ة وراي���ة واح���دة حت���ى ط���رد احملتل���ني 
وعمالئهم. 

< حص���ار النظ���ام ووحداته العس���كرية وعزلهم ما أمك���ن، وجتيش الناس 
ضدها.

< االبتعاد عن القيام بأعمال شبيهة بالتفجيرات العشوائية.  

< تعريف الناس بأعدائهم. 

واحلمد لله رب العاملني.

32 صدى املالحم - العدد الثاني عشر صدى املالحم - العدد الثالث عشر32



33 صدى املالحم - العدد الثالث عشر

تقارير ومتابعات

يعان���ي أهل اإلميان م���ن رعاية النظام احلاكم للفس���اد والتحلل األخالقي، 
ونشره للرذيلة مبختلف الوسائل، فمثاًل:

< يعط���ي الرئي���س اليمن���ي علي عب���د الله صال���ح التراخي���ص للمراقص 
واملالهي الليلية التي تنتشر في عدن، ويوفر احلماية لها.  

< يس���مح للفنادق -التي تنتش���ر في طول البالد وعرضه���ا- ببيع اخلمور، 
وتوزيعها.  

< فت���ح اجمل���ال للمش���اريع التغريبي���ة للمجتمع وامل���رأة، بإش���راف وإدارة 
مؤسس���ات صليبية، وفرض برامجها على الناس بالقوة، ومن آخرها قرار 

تقنني الزواج.

< من���ع ش���عيرة األمر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر، وعاقب م���ن يقوم بها 
بالسجن واملطاردة، وانتهاك األعراض، وأخذ التعهدات عليهم. 

< س���مح لوس���ائل اإلع���الم اخملتلف���ة، الصحفي���ة وغيره���ا مبهاجمة هذه 
الشعيرة، واالستهزاء بها، وبأهلها بأقذع األلفاظ وأقبحها.

 وال تق���ف معاناة األخالق والعفة والطهر عند جانب الرئيس، وإمنا يطالها 
فس���اد رموز النظام واألجهزة األمنية، والذين يستخدمون صالحياتهم في 

رعاية املنكرات، ونشرها بني الناس، ومن أمثلة ذلك:

< رعاي���ة يحيى محمد عبد الله صالح ووزير الس���ياحة ملراكز املس���اجات، 
واملطاعم الصينية -التي فيها من الفس���اد م���ا فيها-، ومنعا إغالقها، رغم 

استياء الناس منها، ومطالبتهم بإغالقها.

< رعاية مدراء األمن في مختلف املناطق لبيوت الدعارة، و مصانع اخلمور 
احمللي���ة وغيرها)1(، واس���تفادتهم م���ن دخلها، وكان من آخره���ا حادثة حي 

العنقاء في صنعاء.
)1(  رئيس قسم التحريات في البحث اجلنائي مبأرب بسام طربوش أكبر دليل؛ حيث قبض عليه 

وفي حوزته خمر، واعترف عن دوره في نشر الفساد األخالقي في مناطق القبائل. 

< الس���ماح للتجار املفسدين باستثمار أموالهم في نشر الفساد األخالقي، 
وحتوي���ل اليمن إلى ماخور فس���اد؛ م���ن خالل املنتجعات التي تنتش���ر على 

سواحل البحر. 

وإن اللغ���ز احملير الذي يبحث عن حله الكثير من الناس، هو ما الذي يدفع 
العديد من العلماء واملفكرين للدفاع عن النظام، واحلديث على أن الدستور 
الذي يحكم البالد إسالمي، رغم أن الكثير من الكفريات واملنكرات العظام 
مترر من خالل النظام والدستور؟ وما ذكرناه سابقاً هي من األمور املعلومة 
التي ال يجهلها أحد، ولو أردنا أن نفصل ونتطرق للمعضلة من جميع أبوابها 
الس���تغرقت صفحات وصفحات، فإذا كان العلم���اء والوجهاء واملفكرين ال 
يس���تطيعون الصدع باحلق، وتبيني حال الدس���تور واحلاكم، وأن ما يصدر 
منهم أبعد ما يكون عن اإلسالم؛ فال يزيدوا األمر سوءاً ويتكلموا بالباطل، 
خصوص���اً إذا علم أن هذه الصور ما هي إال جزء من مالمح الفس���اد، التي 

شوهت صورة مين اإلميان واحلكمة، مين الطهارة والعفة!!  

إذاً ما احلل؟ وقد جربنا جميع الطرق السلمية، ومن آخرها هيئة الفضيلة)2( 
التي ل���م تلبث أن تذوب كما ذابت احملاوالت التي س���بقتها، وتعامل النظام 

معها بنفس الطريقة التي تعامل فيها مع ما قبلها!!   

احل���ل هو إقامة ش���رع الل���ه وحتكيمه بني الن���اس، وأن يتن���ازل العلماء عن 
جزء بس���يط من راحتهم، ويوجهوا األمة إلى اجلهاد الذي به صيانة الدين 

وحفظه.

ي���ا أيها الش���عب احلي الغي���ور: إن فرص���ة التغير هي ب���ني أيديكم، فرصٌة 
البد أن تس���تغلوها؛ إذ أنها من ضمن القضايا التي يس���عى اجملاهدون في 
تغييره���ا، وإنقاذ البل���د من براثن اجلحيم، وإعادة األم���ور إلى نصابها في 

محاربة الفساد واملفسدين.   
)2( ذكر عضو من أعضاء هيئة الفضيلة أن الهيئة أجمع على رفضها احلاكم واملعارضة والسفارة 

األمريكية. 

من يحمي الفساد في اليمن؟

اأب� جنا القر�صي



تقارير ومتابعات

)ل���و كان التزل���ف رجاًل لقتلته(.... هذه املقولة ليس���ت من منقولي، بل هي 
من مقولي.

 كم أشعر باالشمئزاز و)القرف(، بل وحتى الغثيان، والرغبة في االستفراغ؛ 
من هذا التزلف املقيت، والتمسح بعباءة ولي األمر، الذي أشاهده هذه األيام 
في اإلعالم الرسمي، وغير الرسمي، املقروء، واملكتوب، واملسموع في بالد 

احلرمني -طهرها الله من رجس الطواغيت، والعلمانيني، واملتزلفني-.

 ه���ذا احلديث احملموم ال���ذي يدور هذه األيام عن جامع���ة الطاغوت عبد 
الل���ه، واحلوارات التي ت���دار، والندوات الت���ي تعقد، لم تخ���رج بأي نتيجة 
س���وى التأكيد على طاعة ولي األمر، وأنه حكيم زمانه، وفقيه عصره، وأنه 
محب للخير، مبغض للش���ر، لكن املش���كلة كل املشكلة في من حوله!! هؤالء 
العلماني���ون الذين يغررون بول���ي األمر؛ فيقع منه -م���ن دون قصد طبعاً- 
بعض التجاوزات -التي لو علم بها لثار ثورة ابن اخلطاب لدين الله!!- لكنه 
ال يدري عن هذا األمر؛ فقد غرر به من حوله، ولوال انش���غاله بهموم األمة 

لتفرغ إلزالة منكرات اجلامعة -التي كانت حلمه من عشرين سنة-.

ال أدري من أين يأتي هؤالء املتس���مون باإلس���الميني بهذا الهراء، والتزلف 
املهيج على االستفراغ، تراه يدعو للتقريب بني السنة والرافضة؛ فيصفونه 
ب�)ناصر الس���نة(!!! ويخرج علن���اً مع بابا النصارى، ويدع���و حلوار األديان 
التي يسميها )القرآن، والتوراة، واإلجنيل( -ال يفرق بني الكتب والديانات- 
فيخ���رج من رحم هؤالء املتس���مني باإلس���الميني من يقول إن ه���ذا املعتوه 
حامي حمى اإلس���الم !!، وأخيراً قضية اجلامعة:  يقول ب�)عظمة( لس���انه، 
وبالف���م امللي���ان، وبكامل عقل���ه -إن كان له عقل أص���اًل-  أن هذه اجلامعة 
حلمه من عش���رين س���نة، فيخرج ه���ؤالء املتزلفون ليقولوا أن���ه ال يعلم وال 
يرضى باالختالط!! ولو علم به ألزاله فوراً!!، وحينما يؤكد لهم هذا املعتوه 
أن ظنهم به غير صحيح؛ فيعزل الشثري، يراوحون مكانهم، ويرجعون اللوم 

على من حوله.

ال أدري م���ن أي���ن أتوا بعقولهم ه���ذه؟ إذا كان ولي أمرك���م ال يفقه من أمره 
ش���يئا، وإذا كان من حوله هم من يدير أموره -وه���ذا ما يبدو والله أعلم-، 
فاحلاصل أن ولي أمركم غير صالح )لالس���تعمال(، والعزل أقل اإلجراءات 
املتخذة ضده، لكن املشكلة ليست في فهم هؤالء )اإلسالميني(، املشكلة في 
التزلف، هم يعلمون علماً يقينياً أن معتوههم ال يستطيع أن يرعى نعجتني؛ 
فكي���ف يقود أمة كاملة!!، لكن���ه التزلف يا عباد الله،وأنا هنا ال أخاطب من 

رك���ب في قارب التزلف؛ فهؤالء قد عصفت الريح مبركبهم؛ فال يس���معون 
صوت���اً إال صوت ولي األمر، وال نصحاً إال من هيئة كبار علماء ولي األمر- 

فالقول ما قالوه-.

ولكني أخاطب املتابعني لهذه السجاالت الدائرة بني اإلسالميني والليبراليني 
في بالد احلرمني ح���ول اجلامعة واملنكرات التي تضج بها،أقول: قد رأيتم 

وسمعتم هذه النقاش���ات، واحلوارات )الغير بناءة(، والتي مدارها التقرب 
م���ن املعتوه، ورم���ي التهمة على من حوله، وأظن أنكم مثلي قد س���ئمتم من 
هذه احلوارات، ومللت���م التزلف الواضح،  وما يكون لنفس أبية، ربيت على 
الع���زة والكرامة أن تقبل مبثل هذا االنبطاح، والتملق؛ فحري بنا أن ندعهم 
جانب���اً، وأن نبحث عن من ينصر دي���ن الله بقوله وفعله، وال يداهن في دين 

الله أحداً من البشر. 

وال أمل���ك إال أن أخت���م مقالتي ه���ذه مبا ابتدأت به م���ن مقولي، وليس من 
منقولي: )لو كان التزلف رجاًل لقتلته(. 

جامعة امللك عبد اهلل... واملتزلفني
اإبراهيم النجدي
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فحري بن��ا �أن ندعهم جانبًا، و�أن نبحث عن من 
ين�ص��ر دي��ن �هلل بقول��ه وفعل��ه، وال يد�هن يف 

دين �هلل �أحدً� من �لب�صر. 
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فـي جزيرة العرب

امل��ص������ع: عفيفات بريد يف �صج�ن الطغاة

التاري������خ:  1431/2/1ه�

رقم البيان:   11

عفيفات بريدة يف �صجون �لطغاة

اِلِم أَْهلَُها َواْجَعْل لَنَا ِمْن َجاِل َوالنَِّس���اِء َوالِْولَْداِن الَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه الَْقْريَِة الظَّ  }َوَما لَُكْم اَل تَُقاِتلُوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه َوالُْمْس���تَْضَعِفنيَ ِمَن الرِّ
لَُدنَْك َوِلّيًا َواْجَعْل لَنَا ِمْن لَُدنَْك نَِصيًرا{ النساء )75(

 ف���ي يوم األح���د 8/ربيع األول/1431 ه� املوافق 2010/2/21م، فجع���ت بريدة مدينة العلم والعلماء واجملاهدين والش���هداء بقيام القوات اخلاصة بوزارة
 الداخلية باقتحام منزل/ محمد املعتق، واعتقاله هو وزوجته وأوالده، كما اعتقلوا األخت الداعية/ أم الرباب )هيلة القصير( -التي قضت عدة أشهر وهي

مطاردة ومطلوبة؛ بسبب غيرتها على الدين، ودعوتها إلى التوحيد، ورفضها للمخططات الصليبية-.

 وتعد هذه احلادثة األليمة -التي يندى لها جبني كل مسلم- بياناً حلقيقة حكومة آل سعود العميلة لليهود والنصارى، ومدى استهانتهم بأعراض املسلمني،
 فهم ال يعرفون للبيوت كرامة، وال لألعراض حرمة، وقيام حكام آل س���عود مبداهمة بيوت العوائل، واس���تباحتهم للفضائل، إن دل فإنه يدل على خس���تهم
 ونذالتهم ودناءتهم، وإتباعهم للرذائل، وانتهاكهم لألعراض التي هي ش���رف األحرار، وماء احلياة، وبيضة املس���لمني التي يقاتل من أجلها )و من قتل دون

 عرضه فهو شهيد(.

 ه���ان عندهم العرض؛ فداهموا بيوت العفيفات الطاهرات، املس���لمات اآلمنات في بيوتهن، ولم يكتف���وا مبطاردتها في منطقتها؛ حتى تطاولوا على بيوت
اآلخرين.

 أحقاً هذا نظام يحمل أدنى حق من حقوق املسلمني؟ أهكذا تقاد حرائر املسلمني إلى مخافر الشرطة، وثكنات العسكر -في دولة  تدعي اإلسالم، وحتكيم
الشريعة- دون سبب؛ إال ليرضى عنهم سيدهم الصليبي؟ أهكذا يا معشر املسلمني تستباح احلرمات في مهبط الوحي وبالد احلرمني؟

 لقد ضرب آل س���عود بفعلهم هذا أبش���ع األمثلة في انتهاك احلرمات، والتعدي على األعراض، وقدموا دروس���اً في السفاهة، ستظل عاراً على العرب أبد
الدهر؛ فلم يبتل تاريخ العرب الطويل مبثل ما أبتلي به في زمن هذه الطغمة اخلارجة عن الدين، والعادات واألعراف احلميدة.

 إن املش���ركني األوائل ملا أرادوا أن يقتحموا بيت رس���ول الله صلى الله عليه وسلم صاحت امرأة من الدار، فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة في العرب؛
 أن يتحدث عنا أنا تسورنا احليطان على بنات العم، وهتكنا ستر حرمتنا، أما آل سعود فقد اقتحموا بيت األخ محمد املعتق؛ وروعوا صغاره، واعتقلوه مع

أسرته،ومازالت ابنته في املستشفى؛ بسبب ما أصابها من هول الفاجعة، أال لعنة الله على الظاملني.

يا أحرار جزيرة العرب:

 إن س���كوتكم عن هذا الفعل الش���نيع من قبل هذه احلكومة الظاملة، إمنا هو حافز لها للقيام باملزيد من انتهاك حرماتكم، واعتقال بناتكم ونس���ائكم، فماذا
 أنتم قائلون لله؛ حني يسألكم عن خذالنكم للعفيفات الطاهرات؟.

 وفي األخير:

 بإذن الله لن جنعل هذا االعتداء مير بدون أن نأخذ بالثأر ألعراض أخواتنا املس���لمات، ونس���أل الله أن يعيننا على فك أس���رهن، وأسر كل أخ مسلم وأخت
مسلمة.

                       وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون،،،

تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب

29/ ربيع الثاني/ 1431ه�
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مؤمتر الرياض ولندن وضع  يده على جدار آيٍل للس���قوط، ووضع ماله في 
قربة مخروقة.

فمنذ ثالثني س���نة وعل���ي عبد الله صالح قد غل���ف خطاباته مبصطلحات 
التنمي���ة، واالس���تقرار، والتعلي���م، وتذكير الن���اس بعهد اإلم���ام، ومخلفات 
االس���تعمار، وأي���ام احلزب االش���تراكي، وأنه ل���م يكن هناك م���دارس، وال 
مستش���فيات، وال مؤسسات، وال طرق وال استثمارات، وأن كل هذه األشياء 
لم تولد إال في عهده، ولم تتكاثر إال  في زمنه، وأنه ال يوجد عند غيره ممن 

يعارضونه أي مشروع !! 

وم���ن خالل ه���ذه املقدمة ال ميكن أن ينكر أحد من الش���عب وجود مدارس 
وجامع���ات، كم���ا أن الرئي���س ال ميكن أن ينك���ر اجلهل املتفش���ي في البلد، 
والذي يتعاظم مع مرور األيام، وأن الفساد اإلداري واألخالقي واحملسوبية 
وس���وء اإلدارة ف���ي التعليم؛ أدت إلى نفور الناس م���ن التعليم، وخوف اآلباء 

واألمهات من إرسال أبنائهم وبناتهم، وعزوفهم عنها. 

وال ميكن أن ينكر أحٌد من الش���عب وجود مستش���فيات، كما أن الرئيس ال 
ميكن أن ينكر عدم ثقة الش���عب بهذه املستشفيات احلكومية، وأنها حتولت 

من أداة عالٍج وشفاء، إلى أداة قتل ومرض.

 وأم���ا املستش���فيات األهلي���ة فأغلبها حتولت م���ن دائرة ع���الج، إلى دائرة 
اس���تنزاٍف للمواطن الفقير، فال يدخل على الطبيب إاّل بورقة، وال يكش���ف 

عليه الطبيب إال بعد أن يجري أغلب الفحوصات.

وال ميك���ن أن ينكر أحد من الش���عب وجود املؤسس���ات احلكومية واألهلية، 
كم���ا أن الرئي���س ال ميكن أن ينك���ر أن تلك املؤسس���ات احلكومية أصبحت 

مراكز نهب ورشوة، وابتزاٍز ومحسوبية.

أما املؤسسات األهلية فليس لها أدنى صالحية سوى التصاريح اإلعالمية، 
وعلى سبيل املثال: منظمة )هود( احلقوقية، ال وجود لها على أرض الواقع، 

وهي واحدة من عشرات املؤسسات األهلية. 

وال ميك���ن أن ينك���ر أحد من الش���عب وجود طرق، كم���ا أن الرئيس ال ميكن 
أن يخف���ي عن أع���ني الناس أن أكثر تل���ك الطرق مكس���رة، ومظلمة، وغير 
منظمة، وكذل���ك ال ميكن أن يخفي تلك املدن والقرى واألرياف التي تفتقر 

إلى طرق.

أما االس���تثمارات؛ وما أدراك ما االستثمارات؟ فالرئيس يدندن دائماً على 
وتر القاعدة واإلرهاب، وأنهم هم الذين يصدون املس���تثمرين عن اليمن !!  
وعند التحقيق في  املعلومة، وس���ؤال املس���تثمرين، جن���د أن احلاجز الذي 
حال بينهم وبني االستثمارات في اليمن؛ هي سياسة تقاسم األرباح، وأخذ 

املال بالباطل من قبل رؤوس النظام. 

وأما عن ش���عار الرئيس، وهو الدميقراطية؟ فهي حبر على ورق، وفقاعات 
ال أس���اس له���ا؛ وإال؛ ملاذا م���ا زال الرئيس علي عبد الله صالح على س���دة 
احلكم منذ ثالثني س���نة؟ وملاذا ميهد  لتوريث الكرس���ي لولده أحمد؟ وملاذا 
أفراد عائلته واملتنفذين من قبيلته هم اللذين ميسكون باملناصب احلساسة 

دون غيرهم؟ 

اخلالص���ة: غن���اء فاحش مقابل فق���ر طاغي، وفئة متعلم���ة مقابل طبقات 
جاهل���ة، وطغم���ة تنع���م بالرخاء التام مقاب���ل طبقات تغرق ف���ي املصاعب، 
واملتاعب، والعقبات، سلطة بيد الرئيس ووظائف بيد املتنفذين من قبيلته، 
حت���ى القبول في اجلامع���ات، والتوظيف في املؤسس���ات األهلية، قانون ال 
يطب���ق متاماً على طبقة، بينما يطبق بإجح���اف وتعنت على طبقات، جميع 
أعض���اء احلكومة املتنفذي���ن وعوائلهم  قضاة، ولهم الس���لطة املطلقة، وال 
ميكن بأي حاٍل من األحوال مساءلتهم، وال ميكن ألي فرد من أفراد الشعب 
) ال ميكن ( أن يصل ألي ش���يء من حقوقه إال بعد مسلس���الت من احللب، 

واالبتزاز، ومع هذا احتمالية الوصول إلى حقه ضئيلة.

وبعد أن عرضنا ش���يئاً يس���يراً من معاناة الشعب،وفس���اد النظام، يحق لنا 
أن نتساءل:

ه���ل ما س���بق من ظلم وفس���اد وج���ور ه���ي التنمية الت���ي يس���عى لتثبيتها 
ومضاعفتها مؤمتري لندن والرياض؟ 

وهل األموال التي ستعطى للنظام هي من أجل توفير احتياجات الناس، أم 
أنها من أجل شراء الصواريخ والطائرات ومختلف األسلحة املتطورة؛ لقتل 

الناس وتشريدهم، كما فعلوا في املعجلة وشبوة؟

وملاذا ال يعطون األموال ملستحقيها، ويصرفونها في مصارفها؟ 

روؤية من الداخل

ثامر غرم نعم لتنمية البلد



وملاذا اختاروا اليمن بعد مرور سنني من املعاناة والفقر والظلم؟ أم أن وجود 
القاعدة يجعل العالم بأسره يفكر بالدول الفقيرة واملهضومة؟

وملاذا ال تتوجه هذه األموال واملساعدات إلى احملاصرين في غزة؟ 

ملاذا حكومة آل سعود -بعد أن طردت ما يقارب املليون من أهل اليمن أثناء 
ح���رب صدام- تنزل عليها الرحمة اآلن، وتفتح أبوابها للعمالة اليمنية!!!!؟ 
وه���ل لديها القدرة الس���تيعابهم؟ خصوص���اً أن الكثير ف���ي بالد احلرمني 

يعانون من البطالة.

إذاً: ملاذا يصرون على النظ���ام اليمني بهياكله املهترئة، كما يحافظون على 
غيره من األنظمة الفاسدة؟. 

فكرزاي أجمع العالم على فساده وفساد سلطته، وأنه ال يصلح أبداً للحكم، 
وم���ع ذلك تصر أمريكا وحكومات اخلليج على دعمه، وإبقائه على كرس���ي 

الرئاسة بانتخابات ال يشك أحٌد في تزويرها؛ ملاذا؟)1(
)1(  إلبداء رأيك على املقال أرسل على إمييل اجمللة في الصفحة رقم )2(

رئيس باكستان عرف بفساده قدمياً، وفي الوقت احلاضر ازداد سوءاً، ومع 

ذلك تصر أمريكا وحكومات اخلليج على دعمه؛ ملاذا؟   

ألنه���م الوج���ه احلقيقي لرؤس���اء أمريكا الذين تس���يطر عليهم الش���ركات 

الكبرى)هاليبرت���ون وأخواتها(، والفرق بني رؤس���اء أمريكا ورؤس���اء العالم 

اإلس���المي؛ هو أن رؤس���اء أمريكا يرس���لون جنودهم، ويقدمون ش���عوبهم؛ 

ليقتل���وا بأيدي غيرهم، بينما حكومات املنطقة يقومون هم بقتل ش���عوبهم، 

بل ويستقبلون التهاني على ذلك !! 

ولذل���ك أصبح الن���اس ينظرون لهذه املؤمت���رات التي دائماً م���ا تتواطأ مع 

جمي���ع الظلمة، منظر اجمل���رم والقاتل، وأن اجملتمعني ف���ي تلك املؤمترات 

يسعون ملضاعفة املظالم واجلرائم، وزيادة مواردها، ومبعنى أفضل:

) تنمية جي�ب امل�صئ�لني، مقابل قتل ال�صع�ب واإذاللهم(. 

مالذي حدث يف 
�صو�د حن�س؟

ف���ي يوم الثالثاء 16ربيع أول 1431ه� املوافق 2مارس2010م قامت عصابة 
م���ن املس���لحني يرتدون لباس���اً مدني���اً )األم���ن السياس���ي( باإلضافة إلى 
مجن���دات من الش���رطة مبداهمة منزل / أحمد حزام فخ���ر الدين، ثم قام 
ه���ؤالء اجملرمون بإطالق النار في أنحاء املنزل، مما نتج عنه مقتل صاحب 
املن���زل أحمد حزام فخر الدين )70( عاماً، وإصابة أحد أبنائه بطلق ناري، 
كما قاموا بكس���ر أبواب الغرف وس���رقة محتوياتها م���ن مجوهرات ومبالغ 
مالية، وقد ش���اهد أه���ل املنطقة ه���ؤالء اجملرمني يغ���ادرون املنزل ومعهم 
جث���ة اجملني عليه، كما كانوا يحملون معهم كاميرا تصوير ليقوموا بتصوير 

جرميتهم، ومن ثم يقومون بنقلها ألسيادهم في السفارة األمريكية.

ث���م في ي���وم اخلميس 18 ربي���ع أول أعلن مصدٌر أمني القب���ض على )11( 
عنصراً من تنظيم القاعدة في منطقة سواد حنش، وقال أنهم كانوا يشكلون 

خلية للتنظيم!!!! وتناقلت وسائل اإلعالم هذه األخبار الكاذبة!!!.

لقد أكد سكان املنطقة أنه لم يكن في املنزل ساعة املداهمة سوى رجل مسن 
وه���و اجملني عليه، وزوجة ابنه، واثنني من أبنائ���ه، وأن إعالن القبض على 
)11( عنصراً من تنظيم القاعدة في املنزل لم يكن س���وى محاولة للتغطية 

على جرمية قتل هذا املسن واإلعتداء على منزله وسلب ممتلكاته.

والس���بب احلقيق���ي ملداهمة ه���ذا املنزل لي���س وجود عناصر م���ن تنظيم 
القاع���دة في���ه كما زعم���وا، وجرمية ه���ذا املس���لم عندهم أن أح���د أبنائه 
م���ن اجملاهدين الذي���ن نفروا حملارب���ة أمريكا بعد قصفها لنس���اء وأطفال 

املسلمني في أبني، فهي محاولة لتخويف املسلمني وترويع لآلمنني وإرضاء 
ًة َوأُولَِئَك  للس���فارة األمريكية في صنعاء، }اَل يَْرُقبُوَن ِفي ُمْؤِم���ٍن ِإاّلً َواَل ِذمَّ

ُهُم الُْمْعتَُدوَن{ التوبة)10(.

إن هذه احلادثة ليس���ت األولى من نوعها، فقد حدثت حوادث مش���ابهة لها 
من قبل، ففي منطقة مسيك بصنعاء داهم األمن القومي منزل/ إسماعيل 
الردين���ي وأردوا أحد أقاربه قتياًل، هذه احلادثة وغيرها من احلوادث تبني 

مقدار حقدهم واستهانتهم بدماء املسلمني.

وما جترأ هؤالء الطواغيت على دماء املس���لمني وحرماتهم إال حني رأوا من 
الناس السكوت واخلنوع والله املستعان.

من الّطغاةِ ؟ أَما للّديِن ُمنتَِقُم؟!  يا للرجاِل! أما    للِه منتصٌف 

ولم نس���مع صوتاً ألولئك العلماء، والَكتََبة األُجراء الذين يتحدثون في الليل 
والنهار عن حرمة دم املستأمن، وما هو مبستأمن، ولكن في فقه دين امللك 
وم���ن معه من املنافق���ني، أما عن قتلى املس���لمني وجراحاتهم فهم صم بكم 

عمي - نسأل الله العافية من ذلك-  

تروغ إذا هب القوي املوائب أسوٌد على املستضعفني ثعالبٌ 

ه���ذه املداهمات هي عينة مما يجري في العراق وفلس���طني وأفغانس���تان 
وبالد احلرمني؛ فملة الكفر واحدة وأس���اليبهم متش���ابهة، تشابهت قلوبهم 

فتشابهت أفعالهم، 

فهل يظن هؤالء الطغاة أن دماء هؤالء األبرياء الش���هداء س���تذهب س���دى؟ 
ستثبت لكم األيام.

كتائب تزجيها لقومي كتائب فال مجد لألوطان حتى يزورها 

< اأب� عبد الرحمن ال�صنعاين
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إنه مما ال يُختلف عليه أن املسلمني في الواليات 
اجلنوبي���ة ف���ي اليم���ن يعان���ون من ظل���م النظام 
احلاكم، فمثاًل في عدن؛ يبس���ط ضباط اجليش 
-وجلّهم من احملافظات الشمالية- على أراضي 
املدينة، ويبنون عليها القصور من أموال الدولة، 
ويتملكونها، ويسكنون فيها عوائلهم؛ فيرى أبناء 
عدن مدينهم تنهب وتقس���م، بينما هم يتزاحمون 
في أحياءها الشعبية، يعانون من انقطاعات املاء 
والكهرباء، وفي حضرموت تعمل شركات البترول 
األجنبية، وتس���تخرج كن���وز األرض من مربعات 
وزعت على مس���ؤولني كبار ومش���ايخ قبائل -هم 
من الش���مال كذلك-، وأم���ا عاصمة حضرموت 
)املكال( فقد حولتها الدولة إلى ثكنة عس���كرية، 
وأما ميزانية الدولة فهي معتمدة اعتماداً ش���به 
كل���ي على دخل النفط، وهو يس���تخرج من ثالث 
واليات: حضرموت، وشبوة، ومأرب -اثنان منها 
من واليات اجلنوب سابقاً-، وفي حلج والضالع 
انتش���رت البطال���ة والفق���ر، وفي ش���بوة تتناحر 
بعض قبائلها، والدولة ال تتدخل لإلصالح، وإمنا 
تتواطأ على اس���تمرار الفنت القبلية، وأما املهرة 

فمهملة، هذا هو احلال في واليات اجلنوب.

 ه���ذه العوام���ل اجتمع���ت لتولد احتقاناً ش���عبياً 
في الواليات اجلنوبية عبر عن رفضه لسياس���ة 
الدولة ف���ي مظاهرات ومهرجانات ش���عبية، بل 
واش���تباكات مس���لحة في بعض األحي���ان، ولكن 
هذا احلراك الشعبي حتركه عناصر اشتراكية، 
و حتركه���ا أط���راف خارجي���ة كبريطاني���ا ودول 

اخلليج.

إن احل���راك م���ن جهت���ه، والدول���ة م���ن جهته���ا 
يطرحان على الشعب في جنوب اليمن خياران:

�خليار �الأول: �النف�صال:

وهذه هي الدعوة الس���ائدة في جنوب اليمن، إن 
قيادة احلراك تدعو إلى االنفصال عن كل ما هو 
ش���مالي، واحلكومة التي تدع���و إلى إقامتها هي 
حكومة علمانية ال حتكم بشريعة الله، والقيادات 
الت���ي تق���ود ه���ذا احل���راك ه���ي إم���ا عناص���ر 
إش���تراكية ش���يوعية ظلمت أبناء اجلنوب قرابة 
ثالث���ة عقود، أو ه���ي عناصر عميل���ة لبريطانيا 
ونظام آل سلول ودول اخلليج، وكالهما متعطش 
للسلطة، تهدف الستغالل معاناة الناس لتحقيق 
مآربها الشخصية، وخير منوذج على ذلك طارق 
الفضلي الذي حاز األس���بقية ف���ي العمالة حني 
قام ب���ال حياء وال م���روءة برفع العل���م األمريكي 
ف���وق منزله، ووق���ف أمامه منتصب���اً على أحلان 
الس���الم اجلمهوري األمريك���ي، فكيف ميكن أن 

يسلم الناس قيادهم إلى أمثال هؤالء؟

وهناك أيضا إش���كالية خطيرة في الطرح الذي 
يطرح اآلن على الساحة في اجلنوب من قبل قادة 
احلراك؛ وهي قضي���ة إحياء العصبية اجلاهلية 
املقيت���ة التي حاربها اإلس���الم، إن طرح القضية 
وكأنه���ا ظلم م���ن أبناء الش���مال ألبن���اء اجلنوب 
م���ا ه���ي إال دعوى جاهلي���ة، قال عنها الرس���ول 
صلى الل���ه عليه وس���لم: )دعوها فإنه���ا منتنة(، 
وه���ذه التعبئة الش���عبية ضد أبناء الش���مال من 
أمتنا املس���لمة في اليمن قد بدأت جتني ثمارها 
املرة بأحداث ش���غب ضد م���ن يعملون في طلب 
رزقهم في املناطق اجلنوبية؛ فقتل بعض الباعة، 
وأحرق���ت مح���الت آخري���ن، ولق���د أصبح حتى 
األطف���ال ينادون بش���عارات ضد أبناء الش���مال، 
وأصبح أبناء اجلنوب يس���تعملون ألفاظاً هي من 

التنابز باأللقاب مثل كلمة »دحابشة« وغيرها. 

 و�أم��ا �خليار �لث��اين: فيتمث��ل يف �لدعوة �إىل 
بقاء �لوحدة حتت نظام علي عبد�هلل �صالح:

وه���ذه الدعوة هي الس���ائدة في ش���مال اليمن، 
ولألس���ف فإن كثي���راً من املنتس���بني إل���ى العلم 
يؤصلون ويفتون باإلبقاء على الوحدة حتت نظام 
املرت���د العميل عل���ي عبد الله صال���ح، وهذا من 
التس���تر خلف الوحدة احملمودة ش���رعاً للترويج 
لنظام كافر، هذا النظ���ام الذي ال يتذكر العلماء 
إال عندم���ا يريد أن يلب���س على الع���وام، ويغلف 

فساده بلباس الشرع. 

ه���ذان هما اخلياران املطروحان على الس���احة، 

فهل من بديل ثالث؟ 

نع��م... إن اجملاهدي���ن م���ن أبن���اء اجلزيرة 
العربية الذين انضووا حتت راية تنظيم القاعدة 
ف���ي جزي���رة الع���رب هم الذي���ن يقدم���ون احلل 
الصحي���ح املوافق لش���ريعة الله، فه���م ال ينادون 
بانفصال اجلنوب عن الش���مال، وإمنا بانفصال 
اجلنوب والشمال عن هذا النظام املرتد العميل، 
إنه���م ال ين���ادون بحق���وق أبن���اء اجلن���وب فقط، 
وإمنا بحق���وق أبناء اجلنوب والش���مال بل األمة 
اإلس���المية جمعاء، التي تنه���ب ثرواتها، وحتتل 
أرضها م���ن قبل أنظم���ة عميلة، كم���ا أن تنظيم 
القاعدة ال يطرح حله من خالل شعارات جوفاء، 
ون���داءات ومظاه���رات، وحم���الت إعالمي���ة ال 
تعدو كونه���ا ظاهرة صوتية، وفقاعات س���رعان 
ما تنته���ي، ولكنهم مس���تعدون للب���ذل والعطاء، 
وش���عارهم )اجلهاد هو احلل(، إن ما أخذ بالقوة 
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ال يس���ترد إال بالقوة، وحكومة على صالح تبسط 
نفوذه���ا على مصائر العباد وم���وارد البالد بقوة 
السالح؛ وال ميكن بس���ط العدل واعادة احلقوق 

إال بالقتال.

إن تنظي���م القاعدة ال يدعو إلى فرقة املس���لمني 
وإمن���ا إل���ى وحدته���م؛ فه���و ال يفرق ب���ني ميني 
شمالي أو جنوبي، وال يفرق بني ميني أو حجازي 
أو جن���دي أو مص���ري، وال يفرق ب���ني عربي وال 

عجمي إال بالتقوى.

أي���ن ذهب���ت ش���عارات وح���دة املس���ملني؟ لق���د 
اختزله���ا القوميون في الوح���دة العربية، ثم هم 
اليوم يختزلونها في الوحدة الوطنية، وهكذا هم 
ينحطون مع مرور الزمن، وتكشف األيام زيفهم؛ 
فلم يبق على الس���احة من يدعو إلى حقوق األمة 
-كل األم���ة- وه���و مس���تعد أن يقات���ل عليها إال 
اجملاه���دون، وهاهم يقدمون النم���اذج الواقعية 
عل���ى ذلك، لقد رف���ع اجملاهدون رؤوس���هم فوق 
األقزام الذين ينظرون مبنظار مناطقي ش���عوبي 
قبل���ي ممق���وت؛ ليجس���دوا الوحدة اإلس���المية 
بأفعاله���م، فاجملاه���دون ف���ي اجلزي���رة العربية 
كلها توح���دوا حتت إمارة واح���دة، ليجتمع أبناء 
جند واحلج���از وجنوب أرض احلرمني، مع أبناء 

الش���مال واجلن���وب ف���ي اليمن، ش���عوب فرقتها 
أنظمته���ا العميلة بنظراتها الضيقة، حتى أصبح 
من املس���تحيل في نظ���ر البعض اجلم���ع بينهم، 
فهذا كويتي، وهذا س���عودي، وه���ذا ميني، ولكن 
الله ألف بينهم، جمعهم احلق على كلمة التوحيد، 
جمعهم تنظيم القاع���دة في أخوة صادقة، يقدم 

األخ روحه فداًء ألخيه ونصرة له، فمتى سيعتبر 
الناس بهذا النموذج. 

في���ا دعاة االنفص���ال: كيف ترمون أنفس���كم في 
أحضان مخلفات احلزب االش���تراكي؟ أنس���يتم 
أح���داث )13 يناير 1986م( ح���ني اقتتل الرفاق 
في أزقة ع���دن باملدافع والصواريخ، وصار أبناء 
الضال���ع وحلج من جهة، وأبناء أبني وش���بوة من 

جهة أخرى يقتل بعضه���م بعضاً ببطاقة الهوية؟ 
فهل هؤالء الس���فهاء أهل ألن يحكموا البالد مرة 

أخرى؟

ويا دعاة الوحدة حت���ت نظام علي صالح املرتد: 
أال تتقون الله؟ أال تس���تحيون أن تقفوا بعمائمكم 
تن���ادون الناس لطاع���ة رجل يعمل رئيس قس���م 
ش���رطة ألمري���كا باعترافه الش���خصي؟ ثالثون 
عاماً من تعطيل الشريعة، ونهب أموال املسلمني، 
واإلفساد في األرض، والعمالة ألمريكا والغرب، 
والك���ذب والتلبي���س عل���ى املس���لمني، كل هذا ال 
يكفي؟ }َواَل تَُجاِدْل َعِن الَِّذيَن يَْختَانُوَن أَنُْفَس���ُهْم 
اًنا أَِثيًما{ النس���اء  ِإنَّ اللَّ���َه اَل يُِحبُّ َم���ْن َكاَن َخوَّ

)107(

فلنجتمع جميعاً على شريعة الله، ونقاتل النظام 
املرت���د العمي���ل صفاً واح���داً؛ حت���ى نقيم احلق 

ونحكم بالعدل. 

ق���ال تعال���ى: }َوَع���َد اللَّ���ُه الَِّذي���َن آَمنُ���وا ِمنُْكْم 
اِلَحاِت لََيْستَْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما  َوَعِملُوا الصَّ
نَ���نَّ لَُهْم ِدينَُهُم  اْس���تَْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َولَيَُمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا  الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيَُبدِّ
يَْعبُُدونَِني اَل يُْشِرُكوَن ِبي َشيًْئا َوَمْن َكَفَر بَْعَد َذِلَك 

َفأُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن{ النور )55(.
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لقد رف��ع �ملجاه��دون روؤو�ص��هم 
ف��وق �الأق��ز�م �لذي��ن ينظرون 
مبنظ��ار مناطقي �ص��عوبي قبلي 
�لوح��دة  ليج�ص��دو�  ممق��وت؛ 

�الإ�صالمية باأفعالهم.

تعزية
نعزي أمتنا املسلمة باستشهاد فارس من فرسانها في جزيرة العرب 

�لقائد �أبي هّمام �لقحطاين )نايف بن حممد �لكودري �لقحطاين(

الذي استشهد في إحدى املواجهات مع عمالء أمريكا في والية أبني.

لقد خرج  القائد أبو همام مهاجراً ومجاهداً في سبيل الله إلعالء كلمة الله في األرض، ونفع الله به في مجال اإلعالم واجملال العسكري.

وكان رحمه الله صاحب فكرة واس���م مجلة )صدى املالحم(، وقام بتأسيس���ها، ثم توجه للعمل العس���كري )الذي كان يتطلع له بش���وق بالغ(، وأخذ 
عدة دورات، وقام بتدريب بعض اجملموعات، ثم س���لّمهم معس���كر اخلير الذي أنشأه، وأنطلق مع أحد إخوانه للعمل في املدن، وقاما بعدة عمليات 
إستخبارية مت فيها اغتيال وتطهير جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم من بعض خبثاء وعمالء أجهزة اإلستخبارات،وبقي مجاهداً ثابتاً حتى لقي 

الله على العهد لم يبدل ولم يغير - نحسبه والله حسيبه -   

وستبقى دماء الشهداء نوراً تضيء الطريق لألجيال من بعدهم وناراً تصلي أعداء الله من اليهود والصليبيني واملرتدين.

موؤ�ص�صة �ملالحم لالإنتاج �الإعالمي



اأب� الرباء ال�صنعاين

ق��د ي�صتغرب البع�ض عند �صماع��ه  اأن الهيئات الغربية العاملة 
يف كل الب��الد االإ�صالمية،  ب��ل - وغري االإ�صالمي��ة - هي هيئات 
اأ�ص�صت يف االأ�صل بقرارات �صيا�صية  على اأعلى امل�صت�يات، بعضها 
علني، واآلخر أس���س بش���كل سري تام؛ للتجس���س على املسلمني؛ ومعرفة 
نقاط الضعف في مجتمعاتهم، وبالتالي غزوهم بالطريقة التي تتناسب مع 
كل بلد، بحس���ب التقارير التي جمعتها تلك املؤسس���ات والهيئات والبعثات 
الغربي���ة، بل أن كثيراً من الس���ياح هم في احلقيقة ج���زء من هذا اخملطط 
االستراتيجي الواسع والقدمي، والذي يعتبر  أخطر ما حققه الغرب ضدنا 
كأمة إس���المية له���ا تاريخها وحضارته���ا، وبكل أس���ف وصراحة يجب أن 
نعترف بأن ش���ريحة كبيرة من أمتنا تأثرت بش���كل سلبي، أو تعاملت بشكل 
س���لبي مع هذا اخملطط، وهنا أتكلم عن عامة املس���لمني )الشعوب( وليس 
عن األنظمة )التي هي جزء رئيس���ي ومهم من هذا اخملطط املاكر؛ لس���لخ 
األمة عن هويتها اإلس���المية، وطمس حضارتها( وخاصة شريحة الشباب 
الت���ي يعل���م الغرب الكافر أثرها ف���ي النهوض باألمة، وأنهم لو اس���تطاعوا 
الس���يطرة الفكرية على الش���باب املسلم فإنهم بذلك  س���يطروا على األمة 
كلها؛ فالش���باب هم الطاقة احلقيقية لألمم، وهم روادها فكرياً وسياس���ياً 
وعسكرياً، وفي شتى مناحي احلياة، وال يخفى على أي مطلع منصف؛ دور 
السفارات والبعثات الدبلوماس���ية الغربية في التدخل السافر والعلني في 
كثير من األحيان في ش���ئون املسلمني احمللية في بلدانهم، وهذا باعترافهم 
وتصريحاته���م، ولكن ال���دور الذي أحتدث عنه هو الدور اخلفي واملتس���تر 
باس���م منظمات حق���وق املرأة،  ومنظمات الطفول���ة، واحلفاظ على البيئة، 

والتوعية الدميقراطية، والبعثات الطبية، و.....

لق���د وصل عدد منظمات حقوق املرأة في اليمن فقط، إلى أكثر من )800( 
منظمة رس���مية وغير رسمية، من ش���تى أصقاع العالم )وفي أغلبها أوربية 
( فه���ل هذا الع���دد معقول للتركيز عل���ى قضية واحدة فق���ط؟ وهل اليمن 
تعان���ي فقط من ظلم امل���رأة كما يزعم���ون؟!!! وفي البحري���ن التي صارت 
تس���مى اليوم )بانكوك العرب( عش���رات املنظمات التنصيرية، وقطر التي 
تبن���ي الكنائس بش���كل علني،  وعمان الت���ي حتكم من س���فارة بريطانيا، و 
بها مكات���ب FBIوCIA، والكويت التي ال يخف���ى دور حكومتها في حرب 
املس���لمني،صار ينادى فيها - وبش���كل علني- بإق���رار زواج املثليني !!! وزاد 
عدد النائبات في مجلس األمة عندهم، وهن -وبكل جرأة- يرفضن التقيد 
باللباس احملتش���م، وإحداهن ص���ارت وزيرة للتعليم، فكي���ف يأمنها الناس 
عل���ى أبناءه���م؟!! وأين رجال الكويت من هذه املهازل وباألخص املنتس���بني 

للتي���ار اإلس���المي؟!!،  واإلمارات التي  صار س���كانها املس���لمون مهددون 
باالنقراض من كثرة األجانب املتواجدين فيها من أتباع امللل األخرى،  وأما 
عن فظائعهم التي يرتكبونها في ش���واطئ وش���وارع دبي بالذات فحدث وال 
حرج، حتى نشرت وسائل اإلعالم تقريراً يشير إلى وجود أكثر من )6000(

حالة خرق لآلداب العامة ش���هرياً في شواطئ دبي، على مرأى ومسمع من 
اجلمي���ع، حتى صار األمر مقبوالً عند أهل األرض، وهذا من أخطر األمور 
الت���ي بها تدنس الفطر وتتغير؛ فال يعرف القلب معروفاً وال ينكر منكراً إاّل 
ما أُش���رب من هواه، ودبي تعتبر من أفضل املدن التي تتناسب مع نشاطات 
االستخبارات الدولية بأشكالها اخملتلفة، وال أدل على هذا األمر من قضية 
اغتيال املبحوح، وتورط عدد كبير من عمالء املوساد الذين زاروا دبي فقط 
ألج���ل تنفيذ العملية الغادرة، ولك أن تتخيل!! وم���ن قبلها في قطر اغتيال 

احد رؤساء الشيشان سابقاً على يد االستخبارات الروسية..

وقبلهم بالد احلرمني ومهبط الوحي، التي باتت مرتعاً لألجهزة االستخبارية 
الغربي���ة،  واألدهى من ذلك واألمُر ال���دور التنصيري  لهذه املنظمات، فقد 
كش���فت األجه���زة )العميل���ة لليهود والنص���ارى( مئات القضاي���ا التي تثبت 
ت���ورط  تلك الهيئات في الدع���وة إلى النصرانية في اجلزي���رة العربية، بل 
وتنصر املئات  من الش���باب على األقل بالفعل، ويتم إعطائهم منح دراس���ية 
ليتأك���د لتلك املنظمات عدم توبة هؤالء الش���باب،  ونش���ر اإلجنيل وتوزيعه 
باجمل���ان، وبناء كنائس في بعض املدن والقرى اليمنية بحجة  حرية املعتقد 
-ال���ذي يعتبر أساس���اً في ميثاق األمم املتحدة،وال���ذي تقره كل احلكومات 
الرس���مية املوجودة اليوم-، وما قصة األطباء األمريكان عنا ببعيد، والذين 
جاءوا باس���م الرس���الة الس���امية "الطب"،وهم في احلقيق���ة منصرين من 
أتباع الكنيس���ة املعمدانية، جاءوا لنشر النصرانية، وحققوا بعض أهدافهم 
-وبعلم احلكومة- حتى  قتلهم أخونا عابد كامل- تقبله الله- وملن ال يعرف؛ 
ف���ان هؤالء األطب���اء كان قد صدر بحقهم حكم م���ن احملكمة االبتدائية في 
)إب( يقض���ي بطردهم وإخراجهم من األراض���ي اليمنية على الفور؛ ألنهم 

خالفوا الدستور اليمني !!!

هذا احلكم صدر بحقهم قبل أعوام من قتلهم، فهم حتى بالقانون الوضعي) 
ال���ذي نبرأ إل���ى الله منه( ال قيمة له���م وال وزن، وال يل���زم احلكومة املرتدة 
أي ش���يء جتاههم، فهم مقيمون غير ش���رعيني- بحس���ب قانون احلكومة 
املرتدة- ومع ذلك؛ مت تنفيذ حكم اإلعدام بحق أخينا البطل اجملاهد عابد 
كام���ل -تقبله الله في الش���هداء- وهؤالء أيضاً هم من بنى كنيس���ة )جبلة( 

دور البعثات الغربية في جزيرة العرب

كتابات �صحفية
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املشهورة.

ف���كل املنظم���ات الغربية التي تدع���ي أنها تخدم في اجمل���ال الطبي ال تكاد 
تخل���و، إما م���ن منصرين، أو عم���الء للمخابرات الغربية، ه���ذا في اجملال 

الطبي..

أم���ا في م���ا يتعلق باجملال الثقاف���ي والتعليمي؛ فنش���اط املنظمات فيه من 
ابرز اجملاالت، وقصة )امللحق الثقافي الفرنسي( في )صنعاء( عام 2007-
2009م - والتي مت التعتيم عليها - هي من أبشع اجلرائم التي حصلت في 
اليمن؛ حيث أنها كانت تش���مل كل الرذائل، والتنصير، والتجسس في نفس 
الوقت، وكل هذا بشكل دبلوماسي، فقد كان امللحق الثقافي الفرنسي يقيم 
بازارات)ن���وع من احلفالت( ويجعل هذا احلفل مفتوحاً؛ فيحضره فس���اق 
الش���باب والش���ابات، وهذا احلفل يكون محمياً وبش���كل رس���مي من األمن 
املركزي، واألمن السياسي، ومندوب البحث اجلنائي، ثم بعد انتهاء احلفل 
ينتقي من يرى أنهم أكثرهم فس���وقاً، وأصغرهم س���ناً؛ ففعلوا الفواحش، و 
أدمنوا اخملدرات، وصاروا كاخلدم له، ثم ملا كشفت القضية وظهرت، متت 
مراس���لة اخلارجية اليمنية بخطاب رس���مي من قبل أحد موظفي  األجهزة 
األمنية، فكان اجلواب: )هذا الش���خص دبلوماس���ي؛ فال تتدخلوا في هذا 

الشأن!!!(.

واحتف���االت املعه���د األمريكي في صنع���اء بفرعيه والبريطان���ي والكندي، 
يعرفها أغلب الشباب، وما يقع فيها من منكرات مدروسة لتغريب الشباب، 

ومسخ هويتهم. 

 وه���ذا غيض من فيض، ولو اس���تقصينا كل القضايا املوثقة التي تكش���ف 
ال���دور احلقيقي له���ذه البعثات ملا صدقت���م ما يصنع هؤالء بش���باب األمة 
- وبحماي���ة األجهزة األمني���ة- وملا وس���عتها مجلدات،وهنا ش���هادة أبلغها 
كل مس���لم أنه ال يوجد وكر فس���اد في اليمن -عل���ى األقل- إال وهو محمي 
من الدولة، س���واء بش���كل علني "األطقم العسكرية"،أو بشكل سري -كالب 

اخملابرات واملباحث-.

وال ننس���ى أن األمري���كان عن طريق أجهزتهم االس���تخبارية  لهم عش���رات 

الفروع في اجلزيرة العربية،  فأين تلك الفروع؟ وكيف تعمل؟ أم أنها معلقة 
في السماء؟!!

هذه األجهزة تعمل عبر املنظمات التي ذكرناها، وعن طريق الش���ركات -و 
بعضها وهمية- أو تعمل في مجاالت الس���كر، والنفط،  وصيد األس���ماك، 
وغي���ر ذل���ك، وبالطبع فهم مس���تثمرون !!! فال يخضع���ون ألي مضايقات، 
أو تفتيش، أو تدقيق أو محاس���بة، فهم درجة أولى بحس���ب نظرية العمالة 

وعباد الدوالر.

وهنا البد من اإلش���ارة إلى دور هذه الش���ركات في  السيطرة الفكرية  على 
الشباب، من خالل الدورات التدريبية التي تعطى للشباب املوظفني لديهم، 
واش���تراطهم ع���دة أم���ور، إذا تتبعناه���ا علمن���ا املغزى احلقيق���ي من  هذه 
الش���روط- والتي تخفى على كثير من ش���بابنا الذين يعميهم املرتب- وهو 
في كثير من األحيان ال يتجاوز 200دوالر، لكنهم يرونها كثيرة، بسبب الفقر 
الذي أرادته حكومة األس���ود العنسي للناس؛ كي يبقوا  منشغلني بأقواتهم، 

وال يتفرغوا لها.

بل إن بعض ش���بابنا صار همه األول وحلمه وأمنيت���ه أن يهاجر إلى أمريكا 
أو بريطاني���ا أو أي دولة أوربية،  وهذا األمر )تدمير معنويات الش���باب( لم 
يتم مبحض الصدفة، بل كان نتاج سياسة مستمرة منذ سنني، حتى وصلت 

إلى ما هي عليه اليوم.

ولك���ن وبفضل الله لم يتم لهم ما أرادوا،فق���د أحبط الله كيدهم، وها نحن 
نرى أن أغلب اجملاهدين هم من فئة الش���باب )17-25( س���نة، وهي الفئة 

العمرية التي تستهدفها هذه البرامج التغريبية.

يُِّئ ِإالَّ ِبَأْهِلِه{ فاطر )43(.  فلله احلمد }َواَل يَِحيُق الَْمْكُر السَّ

ف���ال أظ���ن أن هناك عاق���اًل يل���وم اجملاهدين على اس���تهداف مث���ل هؤالء 
املفس���دين ومن يحميه���م، وهنا يأتي دور العلم���اء الصادقني ليبينوا للناس 
احل���ق،  وأيضا دور إخوانن���ا الدعاة اجملاهدين؛ فيج���ب التركيز على هذه 
القضايا، ونش���ر الوعي في أوساط الشباب؛ ملعرفة األساليب احملتملة من 

العدو،كي نحذرها، ونتعامل معها مبا يناسبها.
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عني على االأحداث

�أوال ً / تهنئة: 

كما أن روس���يا أرس���لت تهانيه���ا وتبريكاتها للعميل األحم���ق علي عبد الله 
صالح على قتل النساء واألطفال في أبني ومجزرة املعجلة، جاء اليوم الذي 
نرسل فيه تهانينا وتبريكاتنا للمجاهدين في القوقاز على عملياتهم املباركة 
في موس���كو ونقول لهم: جزاكم الله خيراً بقدر ما شفيتم صدورنا وصدور 

املؤمنني في كل مكان.

وكم���ا أن الكفر ينصر بعض���ه بعضاً، فكذلك أهل اإلس���الم ينصر بعضهم 
بعضاً.

ثانيًا / تو�زن يف �لقوى: 

كما أن روس���يا والكفر العاملي يس���تخدمون في حرب املس���لمني الطائرات 
والصواري���خ الفتاك���ة يؤيدهم في ذلك ش���عوبهم، ال بد أن يس���تخدم معهم 
اجملاه���دون أس���لحة تت���وازى فتكاً مع أس���لحة الع���دو، فكانت الس���يارات 

املفخخة، واألحزمة الناسفة، والعبوات املطورة، وغداً... ؟ 

وبه���ذا اس���توت الكف���ة إن لم تكن رجح���ت كفة أهل اإلس���الم، حتى وصف 
االستش���هاديون بالقناب���ل النووي���ة وال عج���ب؛ فعملية موس���كو ومن قبلها 

سبتمبر خير شاهٍد ودليل.

ثالثًا / تو�زن يف �لرعب:

 كما أن الكفر العاملي طيلة العقود املاضية كان يبيد قرى مسلمة بكاملها وال 
يبالي، بل يتعطش للمزيد، ويتعمد قتل النس���اء والش���يوخ واألطفال، إمعاناً 
في إذالل املس���لمني وإرهابهم، كان واجباً على املسلمني أن يكيلوا له بنفس 
املكيال؛ حتى يتحقق الرعب، ويرتدعوا عن قتل نسائنا وأطفالنا وشيوخنا، 
وهذا هو احلل الرباني، قال تعالى }َفَمِن اْعتََدى َعلَيُْكْم َفاْعتَُدوا َعلَيِْه ِبِمثِْل 

َما اْعتََدى َعلَيُْكْم{ البقرة )194(.

فروس���يا القوة العظمى كانت وال زالت تبيد قرى مسلمة بكاملها وال تبالي، 
وال بواكي لهذه القرى، هاهي اليوم تالقي جزءاً يسيراً 

مما القاه املسلمون منها، ولله احلمد. 

والش���يء املثي���ر للس���خرية إدانة جمع م���ن علماء 
الب���الط لعملي���ة القط���ارات، في مقابل ه���ذا كان 
صمته���م املطب���ق ع���ن اجلرائ���م الروس���ية ض���د 
املس���لمني، وهذا حالهم دائماً مع املس���لمني، وهذا 

حالهم دائماً مع الكفار. 

ر�بعًا / �جلهادي �لعاملي:

كم���ا أن الكف���ر والنف���اق توح���د وجتم���ع على أهل 
اإلس���الم وخصوص���اً اجملاهدي���ن، فكذل���ك أه���ل 
اإلس���الم واجله���اد توح���دوا وأصبح���وا كالبني���ان 

املرصوص أمام الكفار وعمالئهم. 

ولذل���ك كان انتص���ار اجملاهدي���ن ف���ي الصوم���ال 
وحتكيمه���م للش���ريعة ه���و انتصاًر للمس���لمني في 

القوقاز وفي كل مكان. 

وقي���ام جبهة من جبه���ات اجملاهدين بأمر الل���ه وتنفيذه���ا لعمليات كبيرة 
ومباركة كعملية موس���كو، هو قيام للجبهات األخرى بهذه العملية، وش���فاء 

لصدور اجملاهدين في كل مكان.

وهزمي���ة الكفر العاملي في أي موطٍن من مواط���ن اجلهاد هو هزميٌة له في 
كل مكان. 

وكم���ا أن جرائم الكف���ر العاملي تصب في مصب الصهي���و صليبية العاملية، 
فكذلك عمليات اجملاهدين في أي موطن تصب في مصب اإلسالم. 

وقفات مع عملية مو�صكو �ملباركة
حامل امل�صك
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فمن عدن إلى واش���نطن، ومن واش���نطن إلى مدريد 
ومن مدريد إلى لندن، ومن لندن إلى ديتريوت، ومن 

ديتريوت إلى موسكو.

خام�صًا/ �جلهاد لن يتوقف:

إن قت���ل الكفر منَا رجاًل ق���ام له رجل من مكاٍن آخر، 
وأن قض���وا على موطن للجهاد خ���رج له اجملاهدين 
من مكان آخر ليكملوا مس���يرة إخوانهم وهكذا حتى 

يوم القيامة.

فشامل باسييف  و�خطاب وأبو الوليد الغامدي قتلوا 
على يد روسيا، فأخرج الله لهم األمير دوكو عمروف 

والفارس مهند حفظهم الله.

وهاه���م ضيق���وا عل���ى اجملاهدي���ن في الشيش���ان، 
فخرج���وا له���م في داغس���تان وعاصمتهم موس���كو، 
وكذل���ك ضيقوا على اجملاهدين ف���ي احلجاز وجند 
فخرج���وا لهم من نفس الرحم���ن اليمن، وملا ضيقوا 
عل���ى اجملاهدين ف���ي أفغانس���تان خرج���وا لهم من 

باكستان.

�صاد�صًا / تو��صي على �حلق وحتري�س للموؤمنني:

إن اجملاهدي���ن ف���ي جزي���رة العرب، جزي���رة محمد 
صلى الله عليه وسلم ينظرون للمجاهدين في إمارة 
القوق���از بإكباٍر وإجالل، وأنه���م جند من جنود األمة 
البواسل وفرسانها الشجعان؛ ولذلك ندعو املسلمني 
في كل مكان إلى دعمهم بكل ما يس���تطيعون من ماٍل 

وسالٍح ورجال.

وإننا كذل���ك نحضكم ونحرضكم يا تيجان رؤوس���نا 
ف���ي القوق���از على مواصل���ة هذه العملي���ات املباركة 

حتى يعطوا اجلزية عن يٍد وهم صاغرون.

ل�صان �لدين بن �خلطيب يحر�س على �جلهاد)1(

ق���ال لس���ان الدين ب���ن اخلطي���ب )املتوفى س���نة 776ه�( ف���ي احلض على 
اجلهاد:

أيها الناس رحمكم الله تعالى: إخوانكم املس���لمون باألندلس قد دهم العدو 
قصمه الله تعالى ساحتهم، ورام الكفر خذله الله تعالى استباحتهم، وزحفت 
أح���زاب الطواغيت إليهم، ومد الصليب ذراعي���ه عليهم، وأيديكم بعزة الله 
تعال���ى أقوى، وأنت���م املؤمنون أه���ل البر والتق���وى، وهو دينك���م فانصروه، 
وجواركم الغريب فال تخفروه، وس���بيل الرشد قد وضح فلتبصروه، اجلهاد 

اجلهاد فقد تعني،

اجلار اجلار، فقد قرر الشرع حقه وبّين، الله الله في اإلسالم، الله الله في 
أمة محمد عليه الصالة والسالم، الله الله في املساجد املعمورة بذكر الله، 
الله الله في وطن اجلهاد في سبيل الله، قد استغاث بكم الدين فأغيثوه، قد 
تأكد عهد الله وحاش���اكم أن تنكث���وه، أعينوا إخوانكم مبا أمكن من اإلعانة 
أعانكم الله تعالى عند الش���دائد، جددوا عوائد اخلير يصل الله تعالى لكم 
جميل العوائد، صلوا رحم الكلمة، واسوا بأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف 
املس���لمة، كتاب الله بني أيديكم، وألس���نة اآليات تناديكم، وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وس���لم قائمة فيكم، والله س���بحانه يقول له }يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

آَمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُنِْجيُكْم{ الصف )10(.

ومم���ا صح عنه قوله: )من اغبرت قدماه في س���بيل الله حرمهما الله على 
النار( و)ال يجتمع غبار في س���بيل الله ودخان جهنم( و)من جهز غازياً في 
سبيل الله فقد غزا(، أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت، بادروا عليل اإلسالم 
قب���ل أن مي���وت، احفظوا وجوهكم مع الل���ه تعالى يوم يس���ألكم عن عباده، 

جاهدوا في الله باأللسن واألقوال حق جهاده:

وط���ريق هذا الع���ذر غير ممهد ماذا يكون جوابكم لنبي����كم 

وتركتموه���م للع���������دو املعت���دي إن قال لم فرطتم ف��ي أمتي 

لكفى احليا من وجه ذاك السيد تالله لو أن العقوبة لم تخف 

الله���م اعطف علين���ا قلوب العباد، الله���م بث لنا احلمية ف���ي البالد، اللهم 
دافع عن احلرمي والضعيف واألوالد، اللهم انصرنا على أعدائك، بأحبابك 
وأوليائ���ك ي���ا خي���ر الناصرين، الله���م أفرغ علين���ا صبراً، وثب���ت أقدامنا، 
وانصرن���ا عل���ى القوم الكافري���ن، وصلى الله على س���يدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

)1( نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )166-165/6(. 
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عني على االأحداث

اللواء منصور التركي، املتحدث باس���م وزارة الداخلية الس���عودية، مسكني 
يستحق الرحمة.

إن مشكلة هذا املسكني أنه أعجبته العالمات التي على كتفيه، وذاق حالوة 
اخلامس والعش���رين من كل ش���هر، وأحس بش���يء من الوجاهة عند سقط 
املت���اع، وذلك ما جعل���ه يتطلع إلى منصبه الذي هو فيه، ويقبل االس���تمرار 

عليه، مع أنه ليس فيه ما يدعو إلى ذلك.

وظيفته املرموقة ال تتجاوز كونه مس���جاًل يس���جل فيه نايف وولده ما شاءا، 
ثم يشغالنه ليواجه وسائل اإلعالم، ويقول لها ما ميليه )سمو سيده(.

ومبا أن وظيفته ليس���ت إال تبليغ ما يق���ال؛ فال يقوم بالتدقيق فيما قيل له، 
ب���ل ليس من حق���ه أن يقوم بذلك، وال يفكر أن يتجرأ على ذلك، ألن اخملرج 

يريد ذلك.

وهذا هو السر في كثير من التناقضات التي يطالعنا بها )سعادة اللواء( فما 
قيل قد قيل، وما مضى فات واملؤمل غيب، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى.

في ي���وم األربعاء 1430/4/8ه� ظهر التركي ليص���رح بأنه مت القبض على 
)113( م���ن أف���راد تنظيم القاع���دة، وكان هناك خالي���ا انتحارية على حد 

زعمه، ومخازن أسلحة، وكان في هؤالء سعوديون ومقيمون.

لنا مع هذ� �خلرب وقفات:
�الأوىل: يالحظ أن قوائم املشاكل تتطور في مواجهة حكومتهم )الرشيدة( 
حيث تزداد املش���اكل وتتنوع أش���كالها، فلم تعد املشكلة قائمة من املطلوبني 
متكنت من اخلروج من البلد، وإمنا املش���كلة في تنس���يق العمل داخل البلد 
وفوق التراب، وتبعاً لذلك س���يبقى )جنودنا البواس���ل( في حيرة من أمرهم 
حي���ث سيش���تبهون في كل مواطن، الحتمال أن يكون م���ن الفئة الضالة، بل 
وحتى املواطنة ستبقى متهمة بالتستر على نية اجلهاد، أو اإليواء، أو الطبخ 
لضيوف الزوج، وكل هذه تهم حتتاج إلى السجن، أو املساءلة واالستجواب، 

في شريعة نايف بن عبد العزيز )خادم السنة النبوية(   

�لثاني��ة: إن ه���ذا اإلع���الن وإن كان يعتبر نصراً للداخلي���ة، لكنه اعتراف 
منه���ا بنجاح تنظيم القاعدة في التغلغل إلى داخل اجملتمع، وس���ريان فكره 
ومنهجه بني الناس، واس���تطاعته تخزين السالح وسط البالد، ولئن كشف 
ش���يء فلعل أش���ياء لم تكش���ف، ولئن فش���لت هذه احملاولة فلعل محاوالت 

أخرى يحالفها النجاح، فجدير مبن كرر احملاولة أن يصل ملبتغاه. 

�لثالثة: قبل بضعة عشر شهراً مت اإلعالن عن قائمة ضمت )85( مطلوبا 
خارج البالد، وصفقت أكف الداخلية، وردد الناعقون أن هذا دليل على أن 
البيئة )السعودية( بيئة طاردة لإلرهاب، والدليل أن )الفئة الضالة( ضاقت 
به���ا األرض مبا رحب���ت، فاضطرت للخروج، واآلن ج���اء هذا اإلعالن ليرد 
ما قي���ل، وليثبت أن البيئة لم تزل بحمد الله حاضنة لإلرهاب، مس���تجيبة 
ألمر الله بجهاد الكفار من الصليبيني وعمالئهم، ولئن كان هذا ما كش���ف، 
فلعل ما لم يكش���ف أشد وأنكى، وال أدل على ذلك من إعالنهم قبل أسابيع 
القب���ض على املطلوب أحمد الزهراني وهو في ينبع، فهذا إحراج لهم على 
كل حال، فكيف يعلنون أن أفراد القائمة جميعا في اخلارج وهذا الرجل في 
ينبع، فإما أنه تس���لل وتنقل حتى وصل إلى ينبع دون أن يش���عر به )جنودهم 
البواس���ل(، أو أنه ومنذ أن اختفى قبل سبع س���نوات يتنقل في البالد بأمن 
ونعمة، و احلكومة )الرش���يدة( تظنه خارج البالد، وما أجمل ما قاله نايف 
ب���ن عبد العزيز: هناك خاليا نائمة مت إيقاظها، لكن رمبا كان هناك خاليا 
أخرى ال يعلم عنها.  وأقول له ولولده: الَهمام الَهمام فإن كل من يصلي إلى 
الكعب���ة أو يط���وف حولها يحتمل أن يكون فردا ف���ي خلية نائمة، حتى لو لم 

يكن كث اللحية.

�لر�بعة: كانت املشكلة الكبرى التي تواجه نايف وابنه احملروم، هي مشكلة 
الذاهب���ني إلى العراق، م���ع أنهم ال يقاتلون إال أمري���كا، وكثير منهم يُقتلون 
هن���اك، ومنهم خلق كثير ال يرى اجلهاد ف���ي أرض احلرمني، بل وفيهم من 
لم يظهر له كفر الس���فهاء من األسرة احلاكمة، ولكن األحمق اجلبان وقف 
في طريقهم، واش���تغل فيهم س���جنا وتعذيبا، وسلط عليهم الزمرة الفاسدة 
من قضاة الس���وء، فأصدروا عليهم األحكام اجلائرة بالسجن واجللد، عند 
ذلك زالت الغش���اوة عن كل ذي عينني، وأشرقت الشمس بعد املغيب، وعلم 
اجلاه���ل، وتيق���ن العالم، أن جهاد اليهود ال يتم إال بجهاد آل س���عود، وما ال 
يت���م الواجب إال به فهو واجب، عندها اس���تجيب للن���داء وحترك اجلميع، 
وأصبحنا نس���مع عن خاليا يلقى القبض عليها هنا أو هناك، وعن أس���لحة 
تخزن في هذا املكان أو ذلك، ولذا فإنك اآلن لو سألت الغالبية العظمى من 

شباب جزيرة العرب: أين تريدون اجلهاد؟ لقالوا: في جزيرة العرب.

وحتى نرد الفضل ألهله فإننا نقول: إن هذا األس���لوب األحمق األخرق من 
هذه احلكومات العميلة التي باعت آخرتها بدنيا أمريكا، ساهم بحمد الله 
في إحياء فقه التعامل مع املرتدين، وأنه أولى من قتال الصليبيني، هذا إذا 
كان ه���ؤالء ف���ي دارهم وهؤالء في دارهم، فكي���ف إذا كان قتال الصليبي ال 

وزارة الداخلية..
راجي الرحمن

 هل تطفئ النور؟



صدى املالحم - العدد الثالث عشر46

ميكن إال بعد قتال املرتد.

�خلام�ص��ة: ما أجمل تلك الكلمة الت���ي قالها أحد أعضاء جلان املناصحة، 
عندما قال له أحد الس���جناء: اآلن ليس هناك مش���اكل في هذا البلد. فرد 
علي���ه: أظن أنه الهدوء الذي يس���بق العاصفة. وبالفعل لم يكذب ظنه، فقد 
كان ذل���ك الوق���ت وقت ه���دوء، ولكن بع���ض األحداث تدل عل���ى أن هناك 
عاصفة توشك على الهبوب، يفرق الله على إثرها األحزاب، ويورث األرض 
ملن يشاء من عباده، ولقد أصاب الدكتور عبد الله النفيسي عندما سئل بعد 
مقتل أبي هاج���ر املقرن رحمه الله عن تنظيم القاعدة، فتوقع بأن التنظيم 
سيعود بشكل أقوى. وهذا ما يؤيده الواقع فالضربة التي ال تقتل تعطي قوة 

ومزيدا من اخلبرة والصبر واملعرفة في نقاط ضعف العدو.

�ل�صاد�ص��ة: نس���مع- وبش���كل مس���تمر- عن خاليا يتم القبض عليها، في 
أماك���ن مختلفة، وجتد نفس القضية غالبا، ش���باب ومال وس���الح وتواصل 
م���ع التنظيم في اخلارج، إن هؤالء الش���باب الذي���ن فعلوا ما فعلوا ثم قبض 
عليه���م هم بال ش���ك يعلمون عن كثرة جواس���يس آل س���عود، و يعلمون عن 
أح���وال أناس وخالي���ا مت القبض عليهم، وال يخف���ى عليهم ما يجري داخل 
الس���جون، من بالء عظيم ال يعلمه إال الله، بل قد يكون فيهم من عاين ذلك 
وجربه أكثر من مرة، يجدون خذالنا وتثبيطا من أهاليهم عن كل ما يرتبط 
باجله���اد في اخلارج، فكيف به في الداخل، يش���عرون بحقيقة الغربة فيما 
ه���م عليه، لم يلجأوا له���ذا الطريق لفقر أو حاجة، فق���د وجدوا من الدنيا 

م���ا أرادوا وأكثر، ويعرض عليهم أهلوهم املال 
والس���يارة والعمل والزواج بش���رط أن يتركوا 
ه���ذا الطريق،  وم���ع كل ذاك ال ي���زدادون إال 
استمس���اكا به���ذا الطري���ق، تق���رأ فيهم قول 
الله س���بحانه: }يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواَل 
يََخاُف���وَن لَْوَم���َة اَلِئٍم{ إن هؤالء الش���باب هم 
جيل التضحية الذي س���يكون بإذن الله طليعة 
الفداء لهذه األمة، كي يعيدوا لها عزها، وهم 

جيل التمكني بعد أجيال من التيه.

ه���ذا األمر يقتضي على الطغاة جهدا عظيما 
حلرب اجله���اد واجملاهدين، ولكن ليبش���روا 
فالواقع ي���دل على أن اجملاهدي���ن يتكاثرون، 
و ف���ي النهاية }يُِري���ُدوَن أَْن يُْطِفئُ���وا نُوَر اللَِّه 

ِبَأْفَواِهِهْم َويَْأبَى اللَُّه ِإالَّ أَْن يُِتمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرهَ الَْكاِفُروَن{.

�ل�ص��ابعة: إن آل س���عود قوة لكنهم قوة س���ابقة، واجملاه���دون قوة الحقة، 
ودروس التاري���خ وواقع آل س���عود يدل على أن القوة الس���ابقة وهي قوة آل 
س���عود إلى ضعف، والقوة الالحقة إلى قوة، خصوصا إذا أخذنا باالعتبار 
أن حكومة آل س���عود قد أخذت بس���نن الضعف، وأهمها الظلم واالنقسام، 
واجملاهدون أخذوا بس���نن القوة، االحتاد والس���عي لنشر العدل، فكيف إذا 
أضفنا إلى ذلك أن اجملاهدين يتوكلون على الله وينصرون دينه، وطواغيت 
آل س���عود يحاربون دين الله ويعادون أولياءه )ومن عادى لي وليا فقد آذنته 
باحل���رب( وهذا م���ا يجعلن���ا نتوقع أن س���تور الغيب تخفي آلل س���عود من 

األهوال واملفزعات ما ينسيهم ما سبق، في ذلك احلني ال نتوقع من األسرة 
احلاكم���ة إال أن ميتطوا طائراته���م، فارين إلى قصورهم في أوروبا، تاركني 
)جنودهم البواس���ل( ليموتوا في س���بيل الواجب الذي تنازل عنه آل سعود، 
وكأن���ي بعلماء الس���وء وقتها، ينتظرون من يعلو كرس���ي احلكم، ليس���بحوا 
بحمده ويقدس���وا له، وال تس���تغرب عندما تسمع ثناءهم عليه بأن الله أزال 
مظالم آل س���عود على يدي���ه، ال عجب فقد أخبرنا الله عنه���م: }َولَِئْن َجاَء 

نَْصٌر ِمْن َربَِّك لََيُقولُنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم{     

�لثامنة: قد ميل البعض، ويصاب باليأس من كثرة ما يسمع عن قبض على 
بع���ض اجملاهدين، وإحباط لبعض العمليات، ولرمبا كان ذلك س���ببا لترك 

العمل عند البعض، حيث ظهر لهم أال جدوى، وفي هذا الشأن أقول:

م���ن أردا جهادا ليس فيه احتمال أس���ر فبيت أمه أوس���ع ل���ه، فهذه طبيعة 
اجله���اد، بل إن اجلهاد كلما كان أنكى في العدو كانت احتمالية األس���ر فيه 
أكثر ورودا، وكلما كان خوف األس���ر أشد كان األجر أعظم، فإن األجر على 

قدر املشقة.

إن تخطيطن���ا للعمليات، والقيام باإلعداد لها اس���تجابة ألمر الله، واألجر 
على ذاك العمل ال ارتباط له بنجاح العملية أو فش���لها، بل إن الس���رية التي 
تصاب أعظم أجرا من التي تغنم وتسلم كما في احلديث: )ما من غازية أو 
س���رية تغزو فتغنم وتس���لم إال كانوا قد تعجلوا ثلثى أجورهم وما من غازية 
أو سرية تخفق وتصاب إال مت أجورهم( رواه مسلم. أما انكشاف العمليات 
فه���و مح���ض ق���در م���ن الل���ه، وال يصح أن 
يعط���ل أم���ر الل���ه خوفا م���ن ق���دره، فالله 
-تعال���ى- أعطانا األمر، وتكف���ل بالنتيجة، 
وم���ا دام أن���ه ال يوجد خلل ف���ي املنهج، وال 
س���وء في الترتيب، ف���ال داعي للمالمة، وال 
مان���ع من أن نبدأ من جديد، مادام ذلك في 
س���بيل الله، وليس امله���م أن نقطف الثمرة، 
وإمن���ا املهم أن نغرس الش���جرة، وألن نعمل 
فنكشف، خير من أن جنلس بال عمل، ففي 
ذلك أجر وعذر، وفي هذا ال أجر وال عذر، 
وال مان���ع من أن نكون كغ���الم األخدود قتل 
فحيت أمته، ثم أحرقت بالنار، وكان الهدف 
األعظ���م أن يلقوا الله عل���ى ما يرضيه، ولو 
خرب���ت دنياهم، وختمت قصتهم ب�: }َذِلَك الَْفْوُز الَْكِبيُر{ ليكون دليال على 

نبل تلك الغاية، وسمو الهدف.

إن س���قوط من يس���قط وتخاذل من قد يتخاذل نتيجة لذلك }اَل تَْحَس���بُوهُ 
ا لَُكْم بَْل ُهَو َخيٌْر لَُكْم{ فإن أكثر هؤالء املتس���اقطني كما قال الله: }لَْو  َش���ّرً
َخَرُجوا ِفيُكْم َما َزاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل{ ومن تخاذل فال يضر إال نفس���ه؛ إذ هو 
املس���تفيد األول من جهاده }َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِس���ِه{  وال نشك 
ب���أن دين الل���ه منصور، ولكن الفوز ملن يس���تعمله الله في نص���ر دينه }َوِإْن 

تَتََولَّْوا يَْستَبِْدْل َقْوًما َغيَْرُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم{.    

م��ن �أرد� جه��اد� لي���س في��ه �حتم��ال 
�أ�ص��ر فبيت �أمه �أو�صع له، فهذه طبيعة 
�جلهاد، ب��ل �إن �جلهاد كلم��ا كان �أنكى 
يف �لع��دو كانت �حتمالية �الأ�ص��ر فيه 
�أك��ر ورود�، وكلم��ا كان خوف �الأ�ص��ر 
�أ�ص��د كان �الأج��ر �أعظ��م، ف��اإن �الأجر 

على قدر �مل�صقة.



لو أن املبحوح تفطن لإلس���رائيليني اليهود"املوس���اد"؛ وق���ام بقتلهم، أو قتل 
أحده���م، أو جرح���ه، ثم بح صوته يوض���ح للناس األمر، وأنه���م أرادوا قتله 
ملا س���معه أحد، بل لقالوا عنه خارجي وتكفيري، و خافر لذمة املس���لمني، 
ولضجت القنوات مبش���ايخها الفضائيني، يدينون، ويشجبون، ويترحمون، 
ولتبرأت منه حركته، وأس���لم ملصيره، وللهجت األلس���ن بأنه رجل إرهابي، 

واإلرهاب مذموم في ديننا!!! 

ولل���ه دره كم كان س���عيداً ح���ني قتل قبل أن يتفطن له���م، ويصد ظلمهم عن 
نفس���ه!!! وإال كان مصيره التشويه والتزييف، بل والتكفير من غالة مشايخ 

الفضائيات.

ولل���ه در اجملاهدي���ن ك���م كان حظهم س���عيداً كذلك، فلو قدر ولم يكتش���ف 
اجلاني، أو كانت الضغوط على ش���رطة دبي شديدة ورضخوا لها؛ لسمعنا 
أن اجملاهدي���ن من تنظيم القاع���دة هم من قاموا بقتل املبحوح، فهم يقتلون 

املسلمني!

وك���م كان حظ اجملاهدين في جزيرة العرب موفقاً أن العملية الغاش���مة لم 
حتدث في اليمن ؛ ألن التهمة كانت عليهم ال محالة.

فجماع���ة علي عب���د الله صالح ال حتت���اج إلى ضغوط لتبرئة املوس���اد من 
اجلرمي���ة وإلصاقها باجملاهدين، بل إن عجزها وفش���لها األمني كفيل بأن 
يختصر لها املس���افة، وتعلن أن املس���ؤول عن اجلرمية ه���و تنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب. 

وفضيلة الذمي املس���تأمن!!! و الضيف السائح الكرمي!! سيواصل جرائمه 
وسياحته!!.    

 ولنا مع هذه احلادثة وقفات:

�لوقف��ة �الأوىل: هؤالء هم الس���واح، وهؤالء هم الذين ل���م يحاربونا، ولم 
يخرجون���ا من بيوتنا، ول���م يظاهروا علينا أعداءن���ا !!!وإمنا أعجبتهم رياح 
اجلزيرة العربية، وغباره���ا وِجمالها، وحتى مجاري صنعاء -التي هي أول 

ما يستقبلهم عند مطار صنعاء الدولي-.

وهؤالء هم الس���واح الذين لم يدخلوا بالدنا إال بإذن، وبعد أخذ األمان من 
)ولي األمر( الذي ال يستطيع هو نفسه أن يدخل أي قرية من قراهم إال بعد 

إجراءات دبلوماس���ية يش���يب رأس���ه لها، وبعد أن  تفتشه الكالب، ويعرض 
على أجهزة الس���رطنة، وبعد أن تخدش كرامت���ه ) وال كرامة ( يد التفتيش 

من رأسه، وحتى أخمص قدميه.

أما س���ائحنا املبج���ل!! فما علي���ه إال أن يركب أي طائرة تتج���ه إلى جزيرة 
الع���رب، وين���زل في أي مكان ش���اء منها؛ فج���وازه في جيب���ه، وختم املطار 
جاهز، واحلرس واخلدم واحلش���م ينتظروه عل���ى أحر من اجلمر!!!، فهذا 

واجبهم، ولهذا خلقوا!!!

وفنادقن���ا مهيأة مب���ا ال يحلم به وهو ف���ي بيته، فقائمة اخلم���ور بني يديه، 
وقنوات اخلنى ال حتصى، وكتلوج األعراض والنس���اء  كيفما يش���اء، "فقط 
ح���دد الرقم "،وتتولى وزارة الصحة رس���مياً كل ثالثة أش���هر الفحص على 
ه���ذه األع���راض التي س���تقدم لفضيلة الس���ائح!!، وتعط���ى بطاقة فحص 
ت���دل على نظافتها م���ن األمراض القذرة!، وال أنس���ى فلديها بطاقة أخرى 
من وزارة الس���ياحة؛ للس���ماح لها مبزاولة هذه املهن���ة!!!، فاألمر مضبوط، 
والرقاب���ة موج���ودة، فاحملافظة على جاللة الس���ائح من بن���ود األمان التي 
أعطاها إياه )ولي األمر(!!!، فقبح الله هذا الولي، وقبح الله كل من يضفي 

عليه الشرعية.

�لوقفة �لثانية: أن جل هؤالء الس���واح هم جواسيس لدولهم، ومنظماتهم 
وجمعياتهم، وهيئاتهم ومراكزهم، وإذا كانت عملية واحدة احتاجت حلوالي 
ثالثني س���ائحاً جلهة واحدة، فكيف لو كانت ع���دة أهداف؟ وكيف لو كانت 

عدة جهات؟كم سيكون العدد؟

كيف لو كانت لعدة دول؟ فرمبا يكون عدد الس���واح أكثر من عدد أهل هذه 
الدويلة!! - كما هو حاصل في كثير من دويالت جزيرة العرب- ووالله لقد 
رأين���ا -بأم أعيننا- أنه رمبا مير اليوم، واليومان، والثالثة وال ترى من أهل 

األرض أحد، وإمنا عمالة أجنبية، و سواح.

وهذه )دبي( نفسها، اسألوا من نزل في مطارها الدولي "ترانزيت"،والله ال 
يجد من ينطق العربية من موظفي املطار، حتى القائمني على ختم الدخول 

واخلروج!!.

وضباطها روس���يات يلبس���ن البري���ه "الطاقي���ة" الوطنية العس���كرية لدولة 

عني على االأحداث
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اإلم���ارات، مع الكع���ب العالي، ومرتب الواحدة منه���ن أكبر من مرتب )ولي 
األمر( عندنا بكثير -طبعاً إذا استثنينا سرقات )ولي األمر(-.

�لوقف��ة �لثالثة: أن اليهود اإلس���رائيليني ال يس���افرون بجوازاتهم، وإمنا 
بجوازات دول أخرى -أوربية وغير أوربية- وهذا هو الس���بب الذي بس���ببه 
ال يقت���ل اليهود وال اإلس���رائيليون، وإمنا س���واح من دولة ك���ذا، ودولة كذا، 
وأمر آخر؛ هو أن اليهود )اإلس���رائيليني( وجهاز )املوس���اد( يس���رح وميرح 
ف���ي بالدنا كيف ش���اء؛ فهم س���واح، ولهم حصانة ال يتمت���ع بها حتى رئيس 
مجلس نواب ش���عبنا -نبرأ إلى الله من هذا اجمللس-، وهم كذلك من دول 

صديقة!!، وهذه جوازاتهم تشهد بذلك!!. 

�لوقفة �لر�بعة: أن نصف فريق املوس���اد الذين قاموا بقتل املبحوح كانوا 
من )النس���اء(، وعندما دخل املوس���اد إل���ى )دبي( دخل بغط���اء أمني، فكل 
دفع���ة جاءت جاء معها )امرأة(، وطاعن في الس���ن كغط���اء لهم، وال أدري؛ 
لو ُصدمت هذه املرأة، أو هذا املس���ن -بطريق اخلطأ- بسيارة أجرة ألحد 
املس���لمني البس���طاء -الذين يبحثون عن قوتهم، وقوت صبيتهم في دبي أو 

غيرها- فماذا سيكون حاله؟.

ولو قدر الله، وقام أحد اجملاهدين بقتل هذه املرأة، أو هذا املس���ن الطاعن 
في السن؛ الرتفعت حبوب احللق ألعلى مستوياتها؛ لكثرة الطلب عليها من 

مشايخ الفضائيات من شدة الشجب،والدبج واللبج. 

وهذا يدلنا عن حال هؤالء )النسوة واملسنني(!!!.  

�لوقف��ة �خلام�ص��ة: ي���ا لله؛ ك���م هو رخيص دم املرء املس���لم عند مش���ايخ 
الفضائي���ات، وعن���د العلمانيني، وكثير م���ن الصحفيني!! وك���م هو مقدس 
عندهم دم النصراني أو اليهودي  أو البوذي!!؛ فبعد مقتل املبحوح لم نسمع 
تلك الضجة، أو نرى ذلك )الرفس( الذي اعتدنا عليه حني يجرح )علج( من 

)علوج( اليهود أو النصارى!!.

ويا لله؛ ما أعظم املفارقات حني يشنع على اجملاهدين، ويغض الطرف عن 
اليهود والنصارى!!، وكأن دماءنا حلت لهم، ودمائهم علينا حرام !!!.

ث���م العجب؛ ح���ني يُتهم اجملاهدون بقتلهم للمس���لمني -ظلم���اً وزوراً- وهم 
هم من يقتلون املس���لمني مبحاربتهم من يحارب قتلة املس���لمني، فيا لله من 
اَعِة  الس���نون اخلداعة التي أخبرنا عنها النبي ] فقال: )إنَّ بَيَْن يََدْي السَّ
اِدُق، َويُْؤتََمُن ِفيَها  ُب ِفيَها الصَّ ُق ِفيَها الَْكاِذُب، َويَُكذَّ اَعاٌت، يَُصدَّ َسنََواٌت َخدَّ
َويِْبَضُة؟،  َويِْبَضُة، ِقيَل: َوَما الرُّ ُن ِفيَها اأْلَِمنيُ، َويَنِْطُق ِفيَها الرُّ الَْخاِئُن، َويَُخوَّ
ِة()1( فال ال���ه إال الله؛ يتعامون عن  ُجُل التَّاِف���ُه يَتََكلَُّم ِفي أَْمِر الَْعامَّ َق���اَل: الرَّ
قتلى املس���لمني بالطائرات األمريكية!!! ويتباك���ون على قتلى النصارى في 
الطائ���رات!!! }ُهُم الَْعُدوُّ َفاْحَذْرُه���ْم َقاتَلَُهُم اللَُّه أَنَّ���ى يُْؤَفُكوَن{ املنافقون 

.)4(

وأم���ا دالالت هذه العملية )الغاش���مة( من الناحية األمنية واالس���تخبارية، 
فقد أظهرت هذه العملية هذا اجلهاز على حقيقته، وكان منها: 

1- الضعف الش���ديد و)ال���ال محدود( في تنفيذ عملية بس���يطة بهذا الكم 

ِحيَحة ح)1887، 2253(. )1(   أخرجه أحمد ح)8440( وحسنه األلباني في السلسلة الصَّ

الهائ���ل من املنفذين، وهذا إن دل على ش���يء؛ فإمنا ي���دل على قمة العجز 
الداخل���ي ال���ذي يتمتع به عميل املوس���اد، وأنه ال قيمة له مبف���رده، والعدد 
املعلن عنه ليس هو فقط من قام باجلرمية وإمنا هناك أضعاف هذا العدد 
قاموا بتوفير الدعم اللوجستي، وتهيئة اجلو املناسب لنزول هؤالء، وتامني 

سكنهم وسفرهم بعد اجلرمية، ورمبا كانوا ال يعلمون بذلك.

فهؤالء آالت تتحرك دون إرادة، فان فقد منها مسمار توقفت، ويظهر كذلك؛ 
مدى الرهبة التي تتحلى بها قيادة )املوس���اد(، وكثرة احتماالتها، وهوس���ها 
اجلارف؛ الذي جعلها أس���يرة وهمها، وحس���اباتها االنهزامية، وصدق الله 
إذ يق���ول عنهم }أَلَنْتُْم أََش���دُّ َرْهَبًة ِفي ُصُدوِرِهْم ِم���َن اللَِّه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم اَل 

يَْفَقُهوَن{ احلشر )13(.

2- دل���ت العملي���ة عل���ى أن إدارة ه���ذا اجله���از امليدانية متتلك م���ن الغباء 
واألغبي���اء م���ا يكفيها ألن جتعل بطاق���ات االئتمان واح���دة جملموعة يصل 

عددها قرابة  الثالثني.

مبعنى )لو انكشف خيط؛ اتصلت به بقية اخليوط(.

وحقيقة ال يظن أن هناك أغبى وأجهل من جهاز يربط عدة مجاميع سرية 
م���ن عدة دول ويضحي كل ه���ذه التضحية من أجل فرد واحد حركته علنية 

وبدون حراسات.

3-وأن جناح "القتل" الصوري بهذه الطريقة وبهذه التضحية هو قمة الفشل 
الذي يعكس مدى حقيقة هذا اجلهاز و أن ما نسمع عنه ما هو إال من قبيل 
ما كنا نس���مع عن البوارج األمريكية أنها تصد مائة هجوم في وقت واحد، 

حتى دخل على بارجة من بوارجهم "كول" بطالن كسرا حقيقة زيفها.

4- ظهر في هذه العملية  أن ما تسمي نفسها دولة "إسرائيل" لم تؤمن هي 
بنفس���ها فهي ما زالت تعيش مرحلة العصابات واملنظمات فال هي صاحبة 
س���يادة تَحترم وتُحترم وال هي قادرة على تنفيذ مخططاتها الس���رية بهذا 

اجلهاز الفاشل.

ول���و كان���ت كل عملية يقوم به���ا هذا اجلهاز ف���ي مثل هذه الفت���رة الزمنية 
والتكلفة املالية والفشل السياسي والتضحيات الفادحة...فإنه جهاز كفيل 

بأن ينهي ويقضي على من بناه بجهله وغباءه.
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ف��ال �ل��ه �إال �هلل؛ يتعام��ون عن قتلى �مل�ص��لمني 
بالطائر�ت �الأمريكية!!! ويتباكون على قتلى 

�لن�صارى يف �لطائر�ت!!!



مستفس���رة أمه���ا  أمي���رة  س���ألت 

أره ول���م  وعي���ت  ق���د  إن���ي  أم���اه 

هن���ا أن���ا  درى  وم���ا  الغي���اب  ط���ول 

ابنت���ي ي���ا  احلزين���ة  األم  فأجاب���ت 

مج���ددا للحبي���ب  ش���وقا  وأع���دت 

اخلن���ا يبغ���ي  ال  س���ار  خال���ك  أبن���ي 

ف���ي الرحم���ن  عان���دوا  ق���وم  بجه���اد 

أمه���ا الصغي���رة  البن���ت  فأجاب���ت 

ابنت���ي ي���ا  العزي���زة  األم  فأجاب���ت 

لله���دى يدع���و  ص���ار  خال���ك  أبن���ي 

طغ���ى م���ن  يداه���ن  ال  ش���موخا  وغ���دا 

مقي���دا الس���جون  ف���ي  أس���يرا  فغ���دا 

ل���ن فرق���اه  عل���ى  تأس���ى  ال  أبن���ي 

مجاه���دا اإلل���ه  ش���اء  إن  س���يعود 

ي���زل ل���م  ص���دا  الكف���ر  أراد  ف���إذا 

فرح���ة ف���ي  عنده���ا  خال���ك  وس���نلَق 

أمه���ا الصغي���رة  البن���ت  فأجاب���ت 

غاب���ا ق���د  مال���ه  خال���ي  أم���اه 

طاب���ا ق���د  ل���ه  أم���ي  ي���ا  أت���راه 

مصاب���ا نل���َق  للق���اه  ش���وقنا  م���ن 

مذاب���ا الف���ؤاد  ف���ي  جرح���ا  أحييت���ي 

التواب���ا س���وى  أش���كو  ال  القل���ب  ف���ي 

الوهاب���ا طاع���ة  يرج���و  س���ار   ب���ل 

راب���ا ق���د  م���ن  وي���ح  ي���ا  توحي���ده 

إرهاب���ا أن���ه  قال���وا  أم���اه 

كذاب���ا إن���ه  ه���ذا  ق���ال  م���ن 

خاب���ا ق���د  كاف���ر  صول���ة  وي���رد 

س���رابا الصع���اب  كل  ي���رى  وغ���دا 

أواب���ا مصاب���را  الظل���وم  بي���د 

مغاب���ا الس���جون  ف���ي  طوي���ال  يبق���ى 

مهاب���ا الع���دو  ض���د  ومناض���ال 

األبواب���ا يفت���ح  اخلليق���ة  رب 

مهاب���ا يغ���ُد  واإلس���الم  بالنص���ر 

التواب���ا س���وى  أرج������و  وال  أرج���و 

طموح وأشجان
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اأب� عبد الرحمن املهاجر

منرب ح�صان
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ولد بطلن���ا أبو الوليد في مدين���ة جدة، في بالد 
احلرم���ني، مهب���ط وح���ي النبي صلى الل���ه عليه 
وس���لم، وعاش وتربى في بالد احلرمني، ثم عاد 
إل���ى اليمن مع عائلت���ه، وكان ترتيبه ف���ي العائلة 
األول ب���ني إخوان���ه، أكم���ل دراس���ته الثانوية في 
مدين���ة )املكاّل( بوالية حضرموت، وكان في ذلك 
الوقت كأي ش���اب يبحث عن السعادة في اللهو، 
وتضيي���ع األوق���ات مع أقرانه من ش���باب احلي، 
وما كان يدري ما يدور حوله من واقع املس���لمني؛ 
بسبب حكم األئمة املضلني من طواغيت العصر 
اجملرمني، الذين ش���غلوا الناس ع���ن دينهم وعن 
واقع أمتهم بالدنيا، وبلقمة العيش فيها، وبسبب 
عدم تبي���ني العلماء والدعاة لواقع املس���لمني،ثم 
يس���ر الل���ه لبع���ض أقران���ه االلت���زام بالدين، ثم 
النفير إلى اجلهاد؛ فتأثر بذلك، وكان س���بباً في 
هدايته، وبع���د أن هداه الل���ه؛ كان يرى اختالف 
اجلماع���ات اإلس���المية وتخبطه���م؛ فبحث عن 
احلق، ويس���ر الله له بعض اإلخوة الذين كان لهم 
س���بق قدم في اجلهاد، وعلم بالش���رع، وبصيرة 
بواقع املس���لمني، وقس���ط من البالء في سجون 
الطواغيت، فتعلم عقيدة أهل السنة واجلماعة، 
وخصائص الطائف���ة املقاتلة املنص���ورة؛ فأحب 

ذلك، وتعلق به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وكان م���ن أفض���ل صفاته رحمه الل���ه أنه لم يكن 
يتعلم ش���يئاً إال ويبادر بالعمل به مباش���رة، فكان 
نع���م العامل مب���ا يعلم، وكان ش���ديداً على أعداء 
الله، ورحيماً بإخوان���ه املؤمنني، وكان مما تعلمه 
وج���وب نص���رة املس���لمني، واجملاهدي���ن منه���م 
خاصة؛ فقام بإي���واء بعض اجملاهدين املطلوبني 
حلكومة آل س���لول، ولكن بحكمة من الله كش���ف 
أم���ره؛ فانس���حب اإلخ���وة -بفضل الله- وأس���ر 
ه���و على أث���ر ذل���ك، فثبت ف���ي األس���ر، وصبر 
واجتهد في تلك الفترة في تعلم احلق، والتبصر 
بس���بيل اجملرم���ني م���ن الطواغي���ت وأعوانه���م 
املرتدي���ن، فعزم رحم���ه الله عل���ى جهادهم بعد 
خروجه من األس���ر، واتفق م���ع بعض إخوانه في 
األس���ر على ذلك -إن مّن الل���ه عليهم باخلروج- 
فبقي في السجن ثمانية أو تسعة أشهر، ثم خرج 
بفض���ل الله بعد ذل���ك؛ فكان رحم���ه الله يبحث 
عن طري���ق للجه���اد ف���ي أي مكان-وخاصة في 
مي���ن اإلمي���ان واحلكمة- فمكث على ذلك س���نة 
من الزمان،لم يجد باب���اً للجهاد إال طرقه، حتى 
مّن الله علي���ه مبجموعة مجاه���دة؛ فالتحق بها 
مباش���رة، وعزم عل���ى تنفيذ عملية استش���هادية 

ش���وقاً منه للقاء الله، والتنعم ف���ي جنته؛ ملا كان 
يعل���م من كرام���ة الش���هيد عند ربه، وقد س���أله 
أحد إخوانه عن س���بب عزم���ه على تنفيذ عملية 
استشهادية، فرد قائاًل: لقد رأيت في مشاركتي 
ف���ي عملية النقاط العس���كرية جلن���د الطاغوت 
مدى ج���ن وضعف أولئك الهلك���ى، وعدم ردهم 
علين���ا، ولو بطلق���ة واحدة، وأنا قد اش���تقت إلى 
اجلن���ة؛ فعزم���ت عل���ى تنفي���ذ العملي���ة تعجياًل 
ف���ي ذلك، وكان يخ���رج رحمه الله كثي���راً لتحّين 
الفرصة املناس���بة؛ لينغمس حاس���راً في أعداء 
الل���ه من الس���واح الكافرين، ولك���ن كان قدر الله 
له أن يرزق الش���هادة -بإذن الله- في مواجهة مع 
جن���د الطاغوت، في مدينة )ت���رمي( بحضرموت 
مع إخوانه )حمزة القعيط���ي، وعبد الله باتيس، 
ومب���ارك بن حوي���ل، ومحمود بارحم���ة( بعد أن 
أبلوا بالًء حس���ناً ف���ي مواجهة جن���د الطاغوت، 
وقتل���وا عدداً كبي���راً من جند الطاغ���وت، وأحد 
قي���ادات احلمل���ة الطاغوتية، ث���م فاضت روحه 
الزكية إلى بارئها، ش���هيداً كرمي���اً، أبياً مهاجراً 
إلى ربه -بإذن الله-، فرحمه الله رحمًة واس���عة، 
ورزقه الفردوس األعلى، مع النبيني والصديقني 

والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً.

االسم: احلسن بن علي بازرعة.

الكنية: أبو الوليد الكندي.

السن: 25سنة.

اأب� ع�صكر احل�صرمياحلالة االجتماعية: أعزب.

احل�صن با زرعة

كل إنس���اٍن يخ���رج م���ن ه���ذه الدنيا مي���وت، إال 
الش���هيد؛ فإن الل���ه عز وجل أخبرن���ا بأنه ينتقل 
م���ن حياة إلى حي���اة أفضل حياة أوس���ع حياة ال 
موت بعده���ا وال كدر بعدها وال ضيق وال خوف، 
اإلنس���ان فيها فِرح ُمستبشر بلقاء الله عز وجل، 
ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي ُغِفر 
ل���ه ما تقدم م���ن ذنبه وما تأخر متن���ى أن يخرج 
من الدنيا من هذا الباب -من باب الش���هادة في 
سبيل الله- ونبينا هو صاحب املرتبة العليا، قال 

النبي صلى الله عليه وسلم: )والذي نفسي بيده 
ل���وددت أن أُقتل في س���بيل الله ثم أُحيا، ثم أُقتل 
ث���م أحيا، ثم أُقتل ثم أُحيا، ثم أُقتل( هذا رس���ول 
الله صلى الله عليه وسلم يتمنى اخلروج من هذه 

الدنيا من باب الشهادة.

بل قال النبي صلى الله عليه وسلم -وهو حديث 
صحي���ح- )ألن أُقت���ل في س���بيل الل���ه أحب إلي 
م���ن أهل الوب���ر واملدر( يعني أح���ب إلي من أهل 
البدو وأهل احلضر لو ُقِتل صلى الله عليه وسلم 

في سبيل الله-" فاإلنس���ان الله سبحانه وتعالى 
أرشده إلى باٍب يخرج منه من الدنيا إلى اآلخرة 
يخ���رج إل���ى معية الله ع���ز وجل يخ���رج إلى رزٍق 
دائ���م ال ينقطع من الله س���بحانه وتعالى، يخرج 
إلى سعادة أبدية ال كدر فيها وال خوف وال ُحزن، 
يخرج إلى استبشاٍر وفرٍح وسرور وُحبور من الله 

سبحانه وتعالى. 

على الطريق رجال

< كلمة لل�صيخ اأبي يحيى الليبي 
من إصدار ريح اجلنة )2(
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}ِإنَّ الَِّذي���َن َفتَنُوا الُْمْؤِمِننيَ َوالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم 
َعَذاُب الَْحِريِق{ البروج )10(

أبدأ مقالتي هذه ب� )آهاٍت( على األعراض التي في أرض احلرمني تُؤس���ر 
في سجون الظاملني وحتت أيدي املفسدين في األرض.

و )آه���ٍة( عل���ى الرجال الذين تتقطع قلوبهم أملاً على األعراض التي تُؤس���ر 
وتُج���ّر إلى الس���جون، وه���م مكبلون في أس���رهم، ال يس���تطيعون حيلًة وال 
يهتدون س���بياًل، أُس���روا من أجل دينه���م ونصرة هذه األع���راض الطاهرة 

املستباحة في أرض احلرمني.

و)آهٍة( على األس���ود في الثغور؛ لو أن لهم طريقاً لنصرة تلك األعراض ملا 
والله جترأ األذناب عليهن -وهم وربي قادمون-. 

فوا عجباً لِك أم الرباب: أحقاً أُس���رتي؟! أحقاً أُسر األمر باملعروف والنهي 
ع���ن املنكر والدعوة إلى الله بني النس���اء، والس���عي عل���ى األرامل واأليتام؟ 
أحقاً يا مربية األجيال على الدين والعفة تقبعني خلف القضبان؟ بعيداً عن 
ابنت���ِك الرباب التي ليس لها بعد الل���ه إال أنِت؛ يوم قتل الظاملون أباها على 
أرض احلرم���ني، الذين قال الل���ه في وصف حالهم }اَل يَْرُقبُ���وَن ِفي ُمْؤِمٍن 
���ةً َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْعتَُدوَن{ التوب���ة)10(، أحقاً تخلى عنِك القريب  ِإاّلً َواَل ِذمَّ
والبعي���د من أش���باه الرجال؟، ولكنني أعل���م يقيناً أن الله ل���ن يخيبِك؛ فإن 
رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول البن عباس: )احفظ الله يحفظك( وإني 
أشهد الله أنِك من احلافظات حلدود الله، بل واآلمرات بذلك -وال أزكيِك 
على الله- فإني وربي ُصدمت مبجيء اخلبر إلّي، وإن كنت ال أس���تبعده من 

حكومة الظلم والطغيان؛ الت���ي من طبعها نفي الدعاة الصادقني، وحمدُت 
الله الذي جناني من القوم الظاملني، الذين يسعون إلى مرضاة عاهرات بني 
األصف���ر، أمثال )هيلري كلينتون( و )كوندلي���زا رايس( اللواتي يحاربن الله 
ورس���وله، والعفة والطهر، فيُس���تقبلن في املطارات بكل حفاوة وتكرمي، وال 
يخالف لهن أمر، فمثلهن يُقربن، ويُسمع لهن ويطاع، ولكن أمثال أم الرباب 
ليس لها عند هذه األنظمة اخلائنة الظاملة إال األس���ر والتش���ريد، وفقدان 

األمن في مجتمعاتهن.

فيا ن�صاء �أر�س �حلرمني �لطاهر�ت �لعفيفات �مللتزمات بدينهن:

 إذا عجز الرجال عن الدفاع عنكن، واحملافظة عليكن؛ فتعالني إلى أس���ود 
الله اجملاهدين في جزيرة العرب ليكرموكن، ويذودوا عنكن، فلن وربي يصل 
إليكن أحد إال وقد ُقتل من دونكن الرجال من اجملاهدين - وال نزكيهم على 
الله-، فوالله إن���ا وجدنا في إخواننا اجملاهدين في اليمن من أبناء القبائل 
األبية في باكازم، وآل فطحان، وعبيدة، ودهم، والعوالق، ووائلة، وباحلارث 
وغيرهم، ممن يذودون عن املهاجرات كما يذودون عن أنفسهم وأعراضهم؛ 

خير أنصار لله ورسوله وللمؤمنني - وال نزكيهم على الله-.

اللهم إني أس���ألك باس���مك العظيم الذي إذا ُدعيت به أجبت، وإذا س���ئلت 
به أعطيت، باس���مك احلبيب إليك، يا مجيب املضط���ر إذا دعاه، أن جتعل 
لداعيتنا أم الرباب من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل عس���ر 
يس���راً، اللهم ثبته���ا وفرج عنها وجميع أخواتنا وإخواننا املأس���ورين في كل 

مكان.

< اأم  هاجر االأزدية

أحقا أسرتي يا أم الرباب

حفيدات اأم عمارة
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 الكرن���ب: )امللف���وف - الكوب���ش(: يحتوي عل���ى بروتني ودهون ونش���ويات 
وفيتامين���ات )أ( )ب1( )ب2( و ك3، د، ه����، ويحت���وي عل���ى الصودي���وم، 
والبوتاس���يوم، والكالسيوم واملغنسيوم، ونس���بة عالية من الكبريت، كما أنه 
غني بالسكريات، ويحتوي على فيتامني c  ِضعف ما في الليمون، ويحتوي 
على الفس���فور، وهو أفض���ل من املضادات احليوي���ة املصنعة، وليس له أي 

آثار جانبية.

وي���ؤكل الكرن���ب طازجاً، أو مع الس���لطة، أو مخلاًل أو مطهياً )إما محش���ياً 
باألرز، أو مطبوخاً،  أو مع ش���ربة اخلضار، أو مس���لوقاً(، أو يشرب كعصير 
طازج، ويفضل أن يؤكل طازجاً، والسلق يفقده كثيراً من فوائده، ويستخدم 

السلق لعالج بعض األمراض.

 بع�س فو�ئد �لكرنب )�مللفوف - �لكوب�س(، و�الأمر��س �لتي يعاجلها:

- مضاد للسرطان، ويحد من نسبة الكولسترول في الدم. 

- ينقي الدم، وينشط اجلسم بصفة عامة، ويقاوم اإلجهاد والتعب والضعف 
العام، ويقوي جهاز املناعة.

- يقي من التهابات املعدة واألمعاء، ويقي من سرطان األمعاء، ويقضي على 
امليكروبات، ويعالج اإلمس���اك، وهو من أهم مصادر األلياف والكالس���يوم، 

والكرنب عالج فعال لتقرحات املعدة.

- يعمل على خفض نس���بة الس���كر في الدم؛ الحتوائه على نسبة عالية من 

الكبريت.

- يفيد في س���رعة التئام الكس���ور، ويساعد على س���رعة منوها ومتاسكها 
عند األطفال والبالغني والشيوخ وكبار السن. 

- أكل الكرن���ب مع الس���لطة يقوي وينش���ط أعصاب الع���ني، وينفع لضعف 
البصر.

 - أكل الكرنب ينفع لعالج كل األمراض اجللدية، وخاصة حب الشباب.

- ش���رب عصير الكرن���ب بوجه عام ينفع في ع���الج )األنيميا( الناجتة عن 
فقر الدم، وأمراض اجلهاز الهضمي والبولي والتنفسي.

- الكرن���ب يزي���د م���ن نس���بة )الهيموجلوب���ني( ف���ي ال���دم؛ لغن���اه مب���ادة 
الكلوروفيل.

- يفي���د مخل���ل أوراق الكرنب في عالج اإلمس���اك املزم���ن، والربو، وعرق 
النسا، والبول السكري، ورفع ضغط الدم املنخفض. 

- لعالج الروماتزم؛ يش���رب كوب من عصير الكرنب يومياً ملدة أس���بوعني، 
ويعم���ل كمادات من ورق الكرنب )4( م���رات يومياً على مكان األلم، وتغطى 

بقطعة من الصوف. 

- لعالج قرحة املعدة؛ يش���رب كوب عصير طازج من الكرنب بني الوجبات، 
أو يشرب قبل الطعام بساعة. 

- يعم���ل كم���ادات م���ن ورق الكرن���ب النيئة أو املس���لوقة؛ لتعقي���م اجلروح 
املتعفنة.

- لع���الج التهاب القولون، يغل���ى )60( جراماً من األوراق في )500( مل من 
املاء ملدة ساعة، ويشرب ثالث مرات يومياً.

- مض���غ امللفوف مضغ���اً جيداً بالفم قبل بلعه يحافظ على صحة اجلس���م 
وتوازن���ه، ويفيد احللق والص���در؛ الحتوائه على  م���ادة )الليزين( التي متد 

اجلسم بالطاقة.

- لعالج االستس���قاء؛ يؤكل امللفوف نيئاً ومطبوخاً، ويشرب عصير امللفوف 
الطازج يوميا من )2-3( أكواب، ويعمل كمادات من ورق امللفوف على مكان 

االستسقاء.

- ينص���ح املصاب���ون بأمراض القص���ور في الكبد باالمتن���اع نهائياً عن أكل 
امللفوف بجميع أنواعه.

- الكرن���ب صعب الهضم؛ لذل���ك ينصح بعدم اإلكثار من���ه ألصحاب املعد 
الضعيفة، ويفضل أن يؤكل مطبوخاً أو مخلاًل.

اإر�صادات طبية

< اأب� �صالح الها�صمي

العالج بطعامنا

الكرنب - الملفوف
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اق احل��ر«)1(  »ُع�صَّ
دمُع القلوِب ومجُدنا الب��راُق هَي قصٌة الِعشق التَّليِد وِحبُرها  

روحي وكلُّ ُفصوِلها األشواُق هَي ق�صٌة عذري�ٌة وُح����������روفه�ا  

ماءُ ت�������راُق فمكانُه حيُث الدِّ أما اللق�اءُ حبي�بتي وِوص���������الُن�ا  

تلَك الشهادةُ نالها الُعش�����اُق أنا عاش�ٌق أنا مسلٌم وحبي������بتي  

ا شاهدت اجلزء الثاني من الشريط املرئي )عشاق احلور( الرائع املمتع؛  لَمَّ
جالت في خاطري خواطر، وأشرقت نفسي بالبشائر، و هاجت في صدري 

آمال وآالم..

ق حناِدس الظالم، ويبس���ط ضياءه على ربوع   أماٌل؛ ببزوغ فجر باس���م يُمزِّ
مغرب اإلسالم..

ق نفس���ي التي اس���تمرأت القعود؛ فلم تطمح إلى منافسة أولئك   وآالم متزِّ
رون  الفرس���ان في ميدان الشهادة واالقدام.. أولئك الش���هداء الذين يُسطِّ
بدمائه���م أروع ص���َوِر التضحي���ة والف���داء، أولئك الش���هداء الذي���ن يبْنون 
بأجس���ادهم صرح العزة والكرامة، صرٌح؛ لِبناته األشالء، وِمالطه الدماء، 
وبعضن���ا لم يقدم في س���بيل الله قطرة عَرق أو دم���وع، أما الدماء ! فما لنا 

وللدماء؟!

ثنا  ثم أِسْفت أْن لم أََر بعُد كتابا يخلِّد ذكرى شهداء املغرب اإلسالمي، فيُحدِّ
عن قصصهم الشيِّقة، و يُتِْحفنا بِسَيرهم  العِطرة، عسى أن حتيا بذكراهم 

قلوب، وتشتاق للقياهم نفوس، فتنُسَج على ِمنْوالهم، وتتشبََّه بِفعالهم..

وعس���ى أن يُِق���رَّ اجملاهدون أعينن���ا، ويُثْلج���وا صدورنا باصدار سلس���لة: 
»الشهداء األعالم في مغرب اإلسالم«.

ومب���ا أنِّ���ي لم  أَنَْعم بدفء هذه الش���موس األبيَّة، ول���م أُخالط تلك النفوس 
���ة، فدعون���ي أُواس���ي النفس باخلواط���ر، وأُس���لِّيها بعبير ش���هدائنا  الزكيَّ

العاطر..

أَُمنِّ���ي النف���س لقياكم قريب  بر قلبي املْكلوم عنكم   أُصِّ
بع���د رؤي��اكم تَِطيب وروحي  لعل الله يجمعن�ا بع������ْدن  

)1( مشاركة ألحد القراء وصلنا عبر البريد االكتروني

�ص�رية ال�صهيد 

هو الشهيد بإذن الله؛ أبو البراء عبد املالك، ِزينُة الرجال، و ليٌث عند التقاء 
األبطال للنزال. يكفي األْخضِريَّة شرفاً أن تُنجب شاباً مثله..

خلُوق عابد، كرمي زاهد، سبَّاق للخيرات، وُمقِبل على الطاعات..

ر الله عز وجل أن ال  ل قائمة االستش���هاديني، ولكن قدَّ كان رحمه الله في أوَّ
تتحقق أمنيته إال بعد طول انتظار، وصبر واصطبار..

وما أْن حان موعد العملية حتى طار رحمه الله فرحاً وشوقا للقاء الله. 

باِسم الوجه س���روراً ورضى دى   وغاية املؤمن أن يلقى الرَّ

فما له ولهذه الدنيا التعيس���ة، التي يُعرِبد فيها الكفرة واملرتدون، ويُس���حق 
فيها اإلسالم وأهلُه؟!

نه الله سبحانه من االنغماس  وقد كَمن ش���هيدنا لقافلة للجيش الوثني، ومكَّ
ق، وأثخن فيهم اجلراح.. قهم كل ُممزَّ فيهم، فمزَّ

فرحمة الله عليك يا أبا البراء! ِعش���ت س���عيدا، وُقتلت شهيدا، ُمقبال غير 
ُمدبر، فال نامت أعني اجلبناء! 

ة ال�صهيد و�صيَّ

وقد جئناكم يا أيها املرتدون بالذبح فانتظرونا..

إل���ى أين تذهب���ون يا أعداء الل���ه؟! فوالذي نفس���ي بيده لئ���ن صعدمت إلى 
السُحب ألصعدنا الله إليكم، أو ألمطركم علينا..

فإننا قادمون بإذن الله بالعمليات االستشهادية، فاحِفروا قبوركم، وانتظروا 
ملَك املوت.. 

وإلخواني اجملاهدين أقول: فاعلموا أن ما يصيبنا من ضيق وبالء، وتخاذل 
اخملذل���ني، وتعاون أعداء الدين عل���ى اجملاهدين.. اعلموا أنه متحيص من 

رب العاملني؛ ليميز الله به  اخلبيث من الطيِّب..

اأن�ص�دة ال�صهيد

عْهُدنا عند اللق�����اء بأن ننُصر دين������ا      وعهودا في الفراق بأن ال نَستكينا

م�صاركات القراء



هك���ذا الدنيا لق�������اء وف�راق يعت����ِرينا       حسبنا أنا على احلق وللحق ُدعينا

إخوت���ي إنا على الع�����ْهد وإن��ا م�ا نسينا                ما نسينا إخوتي دْوما فهيَّا فاذكرونا

فاذكرونا عندما تُحيوا الليالي خاشعينا                                واذكرونا عندما يعلوا النداء وذكِّرونا

م�صهد وخ�اطر

هناك؛ وعلى جانب الطريق أْوقف األسد الهزبر دراجته النارية، وقد لبس 
حزامه الناسف، ومأل مركبه باملتفجرات، فوضعها بني يديه، وأردفها خلف 
ظه���ره، وراح ينتظر بفارغ الصب���ر قدوم قافلة املرتدي���ن، ليُِحيلها أثراً بعد 

عني..

وبعد طول انتظار، وتصبُّر واصطبار، ساق الله القافلة إلى حتفها، فأقبلت 
ف���ي ِكبْر واختيال، واقتربت الش���احنة من األس���د املتربص به���ا، وقد تهيَّأ 
لالنقضاض عليها.. ولَُرمبا ش���دَّ انتباههم وقوف���ه الغريب، وأثار فضولهم 
مركبه العجيب، ولعلَّهم ساورتهم الشكوك والتساؤالت، وخاجلتهم الظنون 
والتَخرُّصات، قبل أن يْفجأهم الش���هيد بالنَّبأ اليقني، ويُِريهم اجلحيم عني 

اليقني..

إره�اب���ي ي����ا  أن���ت  رأون���ي:  ملَّ����ا  عيونه�������������م    تق����ول  ناحي���ة  كل  ف���ي 

وي���رون ف���ي قلب���ي مش���اعر ُكرِهه���م    وإذا مضي��������ت تتبَّع����وا أعق�اب���ي

ورأوا بقائ���ي ف���ي احلي����اة أمامه��������م     ش���ب������ح املم���ات وغفل���ة املتغ�ابي

أن���ا بينه���م أمش���ي عل���ى أكباده��������م     ل������ن يش���عروا إال برعد س���حابي

أن���ا بينه���م طي���ف يزي���د عذابه�����������م     ل���ن يعلم���وا عن مقدم���ي وذهابي

إال إذا الح الدم������������������ار بس����������احهم     وتس����������اقطوا كتهافت األس���راِب

أصح���ُو وطع��������ُم امل���وت بني أنامل����ي     وامل���وت عن�دي أق���رب األصحاِب  

ياً عن الطريق حِس���بوا أن املركب معطوب، أو  فلع���لَّ املرتدين إذ ملَُحوه متنحِّ
ا ال يحس���ن القي���ادة، أو جبانا  بحاج���ة إل���ى الوقود، ورمبا خالُوا الرجل ِغّرً
أفزع���ه هدير محركاتهم؛ فآثر الس���المة، وأفس���ح الطريق ل���ذاك الرْكب 

الرهيب!  

ص���ون أن مركبهم هو املعطوب حقاً، وأنه���م هم وقود النار  وم���ا درى املتَخرِّ
صدقاً..

اق ماهر، وق���د كان ينتظرهم -  ال األْغرار أن صاحَبنا س���وَّ وم���ا عل���م اجُلهَّ
بفارغ الصبر - ِلَيُسوقهم  إلى املقابر على متْن بُراق املنايا..

يج معس���كرات اجلبال، ولل���ه َدرُّ أولئك  وم���ا علم اجلبن���اء أن ش���هيَدنا ِخرِّ
الرج���ال! أِلف���وا مالقاة األه���وال، واصطحاب  املوت في احِل���لِّ والترحال، 

فهابهم املوت و الناس تهابه، وأحبُّوه و الناس تْشمئزُّ من ذكره..

أم لعلَّ املرتدين س���ِخروا منه وضحكوا، واس���تغربوا منه وعِجبوا ملَّا عاينوا 
ِحْمل دراجته النارية، الذي تنوء به شاحنتهم العسكرية!

وما درى الس���اخرون أن شهيدنا يسخر منهم ويقول: }ِإْن تَْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا 
نَْسَخُر ِمنُْكْم َكَما تَْسَخُروَن{.

بون من ُش���ْحنته وِحْمله أن عجبهم س���ينقضي حني يش���حن  وما عِلم املتعجِّ
شاحنتهم مبن فيها، ويُرسلَهم أجمعني في إرسالية سريعة إلى جهنم وبئس 

املصير، وعندها ستبدأ معاناتُهم مع أثقال األوزار، وبئس الِوْزر املْوزور..

أم لع���لَّ املرتدي���ن إذ وجدوه ش���اّبًاً ُمعتدالً وس���يماً، ُمش���رق الوجه، باس���م 
اك حِسبوه فارَس ِعْشق  الثغر، تكاد نفُس���ه تطير فَرحاً وسروراً..لعلهم إذ ذَّ
وغرام..! وأس���يَر هوًى وُهي���ام..! ومن يدري؟ فقد يك���ون خارجاً في نُزهة 

باء والغزالن..!!  لصيد الظِّ

لك���ن ما باُل هذا العاش���ق أَْوق���ر مركبه بأثقال ش���وَّهت َمنظ���ره؟! وعهُدنا 
بالعش���اق العناية باملظَهر واملنَظر..؟! أَفتُراها إذاً هدايا خاطب ُمقبل على 

ها إلى  احلسناء..؟! الزواج، وعطايا عريس يزفُّ

وصدق األغبياء وهم كذبة، فقد خرج شهيدنا ِلِخطبة احلور العني، وصداُقه 
ماله ونفسه، ودليل ِصدقه أن يعقر جواده، ويُْهريق دمه في سبيل الله..

لقد خرج شهيدنا ناصراً دين الرحمن، راجياً أن يُزف إلى حور اجلنان..

وتزين���ت ح���وُر اجِلن���اِن وأش������رقت         ترج�����و لق���اَء ف���وارِس األه���وال

����������������مت          ه���ل م���ن ليوٍث ترتق���ي لوصال؟ ���ٍة وتبسَّ وتكلم���ت ف���ي ِرقَّ

ه���ل م���ن حبي���ٍب عاب���ٍد ومجاه�������ٍد          فيف������������وَز باجلّن���اِت واآلم����ال؟

ٍم ويغ���وُص ب���نَي ِنص���ال؟ ه���ل م���ن خطي���ٍب ف���ارٍس ومقات����ٍل          متق�����دِّ

ه���ل م���ن ش���هيٍد نبتغي���ِه لوصلن�������ا         وامله������ُر بح���ٌر م���ن دٍم مهط���ال؟

رحم الله ش���هيدنا، وجعل الف���ردوس مأواه، وعوَّضه الله جس���داً خيراً من 
جس���ده، ومركباً خيراً من مركبه، وقصراً خيراً من كوخه،  وزوجاً خيراً من 

كل نساء الدنيا، آمني..

واحلمد لله رب العاملني. 
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خالد 
والخالدون معه 

خالد في أذهاننا دائماً، خالد في تأريخنا، 
خالد في أمتنا، خالد في حربنا، خالٌد إلى 

يوم القيامة خالُد.

بلغَت السماء مجداً وُجوداً وُسؤدداً    

          وإنَّا لنرج����و ف���������وَق ذلَك مظ����َهَرا

خالد بن الوليد، وخالد ووليد، أمة بعضها 
من بع���ض، نعم األج���داد، ونع���م األحفاد، 
وه���ؤالء ه���م تأريخن���ا اخلال���د ومجدن���ا 

التالد.

خ��الد )ولي��د حممد �ص��الح ب��ن عت�س(: 
أخ���و الش���هداء الثالث���ة: مهند، وحس���ني، 

وعب���د العزيز، وأخوه حس���ن في الس���جن 
ف���ي غوانتنام���و، وخالد من أبط���ال القرن 
العش���رين، وتلميذ خالد العصر، وقد كان 
له شرف تأسيس اجلهاد ضد أمريكا، وله 
فخر املش���اركة في أكب���ر عمليات العصر، 
ونكايت���ه في الع���دو ال تُنك���ر، ومكانته بني 

املسلمني ال تخفى.

رم��زي ب��ن �ل�ص��يبة: أحد رفق���اء محمد 
عط���اء، وتلمي���ذ خال���د، خطي���ب مف���وه، 
وأس���لوبه في الدعوة جميل، ذو خلق رفيع، 
كت���ب الله له ش���رف التنس���يق والتخطيط 
لغزوت���ي نيوورك وواش���نطن، ممن أغبرت 
قدماه في سبيل الله، ووقعت له احملبة في 

قلوب الناس.

م�ص��طفى �لهو�ص��اوي: من أفريقيا وعاش 
ف���ي ب���الد الوح���ي، وس���بق ل���ه املش���اركة 

إل���ى  هاج���ر  وغيره���م،  الص���رب  ض���د 

اإلمارة اإلس���المية في أفغانس���تان وأعد 

وت���درب، واتهم في متوي���ل غزوتي نيوورك 

وواشنطن.

عم��ار �لبلو�ص��ي: اب���ن أخ���ت البطل خالد 

ش���يخ، وأخ���و البط���ل رمزي يوس���ف، فهو 

من أس���رة عريقة في نص���رة اجلهاد، ومن 

أبطال العصر، اته���م أن له عالقة بغزوتي 

11 سبتمبر، وكان له جهد مشكور، ووقائع 

مش���هورة ضد الصليبيني، وه���و من بيوت 

اجله���اد والتضحية-كما نحس���بهم- ويعد 

ه���و وخال���د ورم���زي يوس���ف أبط���االً  في 

باكستان.

تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب
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ت�ا�صل

ال حتزن��و� إخواننا في حركة الش���باب اجملاهدين عندما ال تس���معون من 
الكثير من العلماء في العالم اإلس���المي وغيره من ينصركم ولو بالكلمة أو 
يرشدكم ولو حتى بحرف واحد فهم ال يسمعون أخباركم إال من الفضائيات 
وه���ي مصدرهم املعتمد في التلق���ي وعلى إثرها يبن���ون آراءهم ومواقفهم 

التي تعلمون.

ال حتزنو� يا من أقمتم ش���ريعة الله عندما ترون من أولئك املتس���مني زوراً 
بالعلم والعلماء خذالناً وإرجافاً وسعياً لتفريق كلمتكم، فما وصلتم إليه من 
حكم بالشريعة في سنوات معدودة، كان أولئك القوم يرونه بعيد املنال وبنو 

على ه���ذا الفهم الس���قيم برامج 
وتصورات خاطئ���ة كم أضلت من 
خل���ق وال ح���ول وال ق���وة إال بالله 
فمنه���م من يرى أن ال س���بيل إلي 
احلكم بالشريعة إال عبر صناديق 
االقت���راع املعتمدة م���ن قبل األمم 
املتحدة وغدت كفة الدميقراطية 
وكف���ة الش���ريعة اإلس���المية في 

ميزان���ه متس���اوية وال ف���رق بينهما، ومنهم م���ن يرى أننا نعي���ش في العهد 
املكي وال بد أن نعمل بأحكامها وحدد لهذا العهد س���نوات وبرنامج رمبا ال 
يبتع���د عن الترف والراح���ة والدعة، ومنهم من دخل مضماركم وأعلن تبني 
قضيتكم وفق املنهج الش���رعي الذي أخذمتوه ولك���ن تقهقر أمام أول عقبة 
وس���قط في أول امتحان فقلب لكم ظهر اجملن حتى أصبح يتعبد ) إبليس ( 
بحربكم وحرب كل من يتبنى فكرة اجلهاد، ومنهم من وقف ضدكم وال دافع 

له إال احلسد وحظوظ النفس والعياذ بالله.

ال حتزن��و� ي���ا من س���طرمت بدماء خي���رة رجالك���م تاريخاً مش���رقا عندما 
ترون العميل ذو الوجه اإلس���المي ) ش���يخ شريف ( يتلقى دعماً ال حدود له 
وتسخر له كافة اإلمكانيات ألن أمريكا قد رضيت عنه وإذا رضيت أمريكا 

فق���د رضي���ت احلكومات وإذا رضي���ت احلكومات فبدون تواني س���يرضى 
جم���ع غفير م���ن العلماء رغم أن���ه ال يس���يطر إال على أربع���ة كيلومتر، أما 
أنتم الذين حتكمون األرض بالش���ريعة وتس���يطرون على مناطق واسعة من 
الصومال  فال تس���تحقون عشر معش���ار ما يتلقاه شريف والسبب في هذا 
ألن أمري���كا واجملتمع الدولي عنكم غاضبة!! وألنك���م قطعتم الطريق على 
املنظمات التنصيرية ) اإلغاثية ( وأخيراً ولألس���ف ألنكم منعتم املوس���يقى 
في اإلذاعات التي ال بأس بها - س���ماعاً ال اس���تماعا - في نظر س���ماحة 

العلماء.

�فرح��و� أخوتنا الش���باب ألنك���م أرضيتم 
اخلالق بس���خط اخمللوقني، وألن شبيبتكم 
ثبتت يوم تس���اقط الكثير، وألن دربكم قد 
خضبتموه بأزكى الدماء، وألنكم تستحقون 
أوصاف الطائفة املنصورة التي ال يضرها 

من خالفها أو خذلها. 

�فرحو� ألن كل اخمللصني من أهل اإلسالم 
معكم يشاركونكم األفراح واألتراح والشدة 

قبل الرخاء ويتمنون والله أن يحملوكم على أكتافهم ويقولون لكل الناس: 

إذا جمعتنا يا دعي اجملامع  أولئك آبائي فجئني مبثلهم 

افرحوا ألن العالم الكافر واملرتد يبغضكم ويكرهكم ويتمنى أن ينام الواحد 
منهم ثم يصحوا وقد زف إليه خبر نهايتكم وهذا محال.

�فرحو� وأظهروا ذلك كل حني وأش���ركوا عام���ة الناس ودهمائهم في هذا 
احلفل امليمون ألنكم أصبحتم جس���ر رئيس���اً للخالفة الراشدة على منهاج 

النبوة، وفيلقاً مهما لتحرير املسجد األقصى الشريف.

التحزنوا
�إخو�ننا يف حركة �ل�صباب �ملجاهدين
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و�ملرت��د  �لكاف��ر  �لع��امل  الأن  �فرح��و� 
يبغ�ص��كم ويكرهك��م ويتمنى �أن ين��ام �لو�حد 
منه��م ثم ي�ص��حو� وقد زف �إليه خ��رب نهايتكم 

وهذ� حمال.

اأب� عطا
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محمد الراشد..
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وترجل الفارس

يبكي عليك الناظر كنت السواد ملقل�������تي  

فعليك كنت اح��اذر من شاء بعدك فليمت  

ه���ا أنت  أبا عبدالل���ه قد حططت رحالك بعد عناء الس���فر وطول الطريق 
بحث���ت عنها في أفغانس���تان ثم في الع���راق  وها أنت تناله���ا حيث أحببت 
ومتنيت في جزيرة محمد صلى الله عليه وس���لم، فهنيئا هنيئا أيها احلبيب 
املفارق، لقد تركت فراغا لن ميأله أحد بعدك، وها أنا اليوم أرثيك وأصبر 

نفسي فراقها تلك الروح الطيبة الطاهرة.

رحل���ت أبا عبدالل���ه وأنت تخ���ط بأناملك في آخ���ر مقال ل���ك أبياتا طاملا 
أنش���دناها سويا ش���وقا لألحبة ورغبة للحاق مبن سبق، فكان لك ما أردت  
وحبستني ذنوبي عنك وعنهم، فالله ما أشد الغربة عند فقد األحبة، اللهم 

فاربط على قلبي وثبتني حتى ألقاك وأنت راض عني.

رحلت أيها احلبيب املفارق ورحل معك أسود النزال وليوث االهوال، ثابتني 
على العهد، قابضني على اجلمر، لم تبدلوا ولم تغيروا، صدقتم ما عاهدمت 
الل���ه عليه وقضيتم نحبكم مراغمني للطواغيت، تغيظون األعداء وترغمون 

أنوفهم في التراب -نحسبكم والله وحسيبكم-

إن األم���ة ال تع���رف م���ن فق���دت ولم ترث م���ن رح���ل، لكن ه���ؤالء الرجال 
)محم���د الراش���د وإخوانه( حمل���وا في قلوبه���م هم أمته���م، وحتملوا على 
عواتقهم نصرتها والذود عنها، عاشوا غرباء، ورحلوا غرباء، حتى قبورهم 
وأجس���ادهم الطاهرة لم تسلم من أيدي الطواغيت، هكذا األحرار في دنيا 

العبيد.

فنم قرير العني أيها احلبيب املفارق، وسالم على روحك في اخلالدين.

ذاَكا َقب���ُل  م���ْن  َعّوْدتَن���ي  َوم���ا 

َوتَعص���ي ف���ي َوداِدي َم���ْن نَه���اَكا

ثَنَ���اَكا عن���ي  ال���ذي  ه���ذا  َوَم���ن 

َخ���الَكا م���ا  يغ���دُر  الّن���اِس  ف���ُكّل 

َدَه���اَكا م���ا   ِ املَنّي���ة  م���َن  َده���اَك 

ف���داكا كله���ُم  الن���اُس  وكاَن 

أراكا ال  مكان���َك  ف���ي  أفت���ُش 

هن���اكا مختوم���اً  ي���زاُل  ولي���َس 

مت���ى ُق���ْل لي رجوُع���َك من نَ���َواَكا

َج���َزاَكا عن���ي  أّن���ُه  َوأْعلَ���ُم 

حمل���ُت ول���ْو عل���ى عين���ي ث���راكا

فحس���بَك م���ن دموعي ما س���قاكا

ذراكا عل���ى  النس���يِم  م���ع  ي���رّف 

طوي���اًل هج���راً  هجرتن���ي  أراَك 

َعِهْدتُ���َك ال تُطي���ُق الّصب���َر عن���ي

الّس���جايَا ِتل���َك  تََغّي���َرْت  فَكي���َف 

غ���درا حاول���َت  م���ا  والل���ِه  ف���ال 

ولك���ْن طوع���اً  فارقتن���ي  وم���ا 

فلَيتَ���َك ل���ْو بَقي���َت لُضْع���ِف حالي

عين���ي أدي���ُر  ح���نَي  عل���ّي  يع���ّز 

َختَْم���ُت عل���ى َوداِدَك في َضميري

في���ا َم���ن ق���د نَ���َوى َس���َفراً بَعيدا

خي���ٍر كّل  عن���ي  الل���ُه  ج���زاَك 

أن���ي وددُت  احلبي���ِب  قب���َر  في���ا 

وإاّل هتان���اً  الغي���ُث  س���قاَك 

من���ي َعلَي���َك  الّس���الُم  َزاَل  َوال 

اإبراهيم النجدي
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